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โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
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คานา
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่ งหมายให้ก ารศึก ษา
บ่มเพาะสมรรถนะให้แก่ผเู้ รียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสาคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดี
และถู ก ต้ อ ง ๒) มี พื้ นฐานชี วิต ที่ มั่ น คงเข้ ม แข็ ง ๓) มี อ าชี พ มี ง านท า ๔) เป็ น พลเมื อ งดี มี ร ะเบีย บวิ นั ย
และพระราชปณิธ านใน การสื บ สาน รัก ษา พั ฒ นาต่อ ยอด โครงการในพระราชดาริ ของพระราชบิ ด า
จึง ทรงพั ฒ นาการศึก ษาทางไกลผ่านดาวเที ยม หรือ NEW DLTV ในทุ ก ด้า นอาทิ ระบบออกอากาศ
อุป กรณ์เ ทคโนโลยี บุ คลากรและกระบวนการจัดการศึก ษา เพื่อแก้ ปัญ หาการขาดแคลนครูในโรงเรีย น
ขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมจานวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยัง โรงเรียนต่าง ๆ และผู้ส นใจทั่ วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย
เป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
เป็นการสอนออกอากาศในแนวใหม่ บันทึ ก เทปการสอนจากห้องเรียนต้นทางของโรงเรียนวัง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTV ของมู ลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ซึ่ ง ครู ป ลายทางสามารถปรับ กิ จ กรรมการเรียนรู้ให้เ หมาะสมกั บ ชุ ม ชน ท้ องถิ่น วัฒ นธรรม
และบริบทของแต่ละโรงเรียน
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดาเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือจากคณะทางาน ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้ครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่
ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก หัด เพื่ อให้ การจัดการเรียนการสอนเกิ ดประสิท ธิผ ล นาไปสู่ก ารพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่ สุดมิ ได้ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่ ง มั่นพัฒ นา
ยกระดับ คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒนาสังคมไทยและยกระดับคุณภาพของคนไทยให้
เข้มแข็ง สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

(สำเนำ)
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
๑๑ มีนำคม ๒๕๖๔

เรื่อง รับรองควำมร่วมมือกำรพัฒ นำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อกำรสอนออกอำกำศทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม
เรียน เลขำธิกำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
อ้ำงถึง หนังสือมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่ มศทท. ๙/๗๒ ลงวันที่
๒๕ มกรำคม ๒๕๖๔
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถั มภ์ แจ้งว่ำ
มู ล นิ ธิ ฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง คู่ มื อ ครู แ ละแผนกำรจั ด ประสบกำรณ์ ก ำรเรี ย นรู้ ระดั บ ปฐมวั ย คู่ มื อ ครู แ ละ
แผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ระดั บ ประถมศึ ก ษำและมั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น ตำมข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ
จำกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้นิเทศ ครูผู้สอนจำกโรงเรียนต้นทำงและโรงเรียนปลำยทำง และได้พัฒนำเป็นคู่มือครู
และแผนกำรจั ดประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้ ระดับปฐมวัย ฉบับปรับปรุง คู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อ ๖๐ พรรษำ ระดับประถมศึกษำ ฉบับปรับปรุง โดยมูลนิธิ ฯ ได้ดำเนินกำรพัฒนำและบรรณำธิกำรกิจ
โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ ครูผู้สอนที่มีประสบกำรณ์เป็นผู้ร่วมในกำรพัฒนำ
คู่มือจนส ำเร็ จ และได้ป ระชุมหำรื อเพื่อให้ ข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงจำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นั้น
ในกำรนี้ ขอรับรองว่ำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษำ ระดับประถมศึกษำ
ฉบับปรับปรุง และคู่มือครูและแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ฉบับปรับปรุง สำมำรถใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยอัมพร พินะสำ)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๕-๖๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๕
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คานา
หนังสือรับรองความร่วมมือการพัฒนาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อการสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม
สารบัญ
คาชี้แจงการรับชมรายการออกอากาศด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
คาชี้แจงรายวิชา กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ๑
คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้า
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้สว่ นตัว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๑ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑2 เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๑)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑3 เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๒)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑4 เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๓)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑5 เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๑)
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37
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69
83
86
91
105
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134
148
163
164
165
171
189
202
215
227
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง กระดาษเคลือ่ นที่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง นิทานหรรษา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๑)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๒)
แบบประเมินตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก. แบบประเมินรวม
ภาคผนวก ข. แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ภาคผนวก ค. แบบบันทึกการเรียนรู้ ( Learning Logs)
คณะกรรมการปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

240
253
266
280
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306
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333
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คาชี้แจง
การรับชมรายการออกอากาศด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
๑. www.dltv.ac.th
๒. Application on mobile DLTV
- ระบบ Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คาว่า DLTV
- ระบบ iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คาว่า DLTV
หมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่องรายการ
รายการในเวลาเรียน
รายการนอกเวลา
ช่อง (DLTV) ช่อง (TRUE)
(ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.)
(ช่วงเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.)
DLTV 1
ช่อง 186
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สถาบันพระมหากษัตริย์
DLTV 2
ช่อง 187
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ความรู้รอบตัว
DLTV 3
ช่อง 188
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
DLTV 4
ช่อง 189
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
DLTV 5
ช่อง 190
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ศิลปวัฒนธรรมไทย
DLTV 6
ช่อง 191
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่พลเมือง
DLTV 7
ช่อง 192
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
DLTV 8
ช่อง 193
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาษาต่างประเทศ
DLTV 9
ช่อง 194
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเกษตร
DLTV 10
ช่อง 195
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1
รายการสาหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลกู
DLTV 11
ช่อง 196
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2
สุขภาพ การแพทย์
DLTV 12
ช่อง 197
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3
รายการสาหรับผูส้ ูงวัย
DLTV 13
ช่อง 19๘
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
DLTV 14
ช่อง 199
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DLTV 15
ช่อง 200
รายการพัฒนาวิชาชีพครู
*หมายเหตุ : รายการสอนออกอากาศในเวลาเรียนระดับชั้นปฐมวัย ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๑.๓๐ น.
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การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ – ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร 032 522 347 , 032 520 478 โทรสาร 032 520 478

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

๔. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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คาชี้แจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรู้ จานวน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการฝึกทักษะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ประการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ การคิดสัง เคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมบนพื้ น ฐานของหลั ก เหตุ ผ ล คุ ณ ธรรมและข้ อ มู ล สารสนเทศ เข้ า ใจความสั ม พั น ธ์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทัก ษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถนา
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทางาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีการแก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสม มีคุณธรรมด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเอง
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
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กลุ่ม สาระการเรียนรู้ก ารงานอาชีพ เป็ นกลุ่ ม สาระที่ ช่ว ยพัฒ นาให้ผู้ เ รีย นมี ค วามรู้ ความเข้ าใจ
มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต
การอาชีพมาใช้ป ระโยชน์ในการท างานอย่างมี ความริเ ริ่ม คิดสร้างสรรค์ และแข่ง ขันในสัง คมไทยและสากล
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ ดีต่อการทางานในชีวิตประจาวัน ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
มั่นใจและภูมิใจในผลสาเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
หลักการออกแบบกิ จกรรมมีการบูรณาการด้านคุณลักษณะในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ คานึงถึ งคุณลักษณะ
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีทักษะด้านภาษาหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้
มี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ สถาบั นชาติ ศาสนาและพระมหากษั ต ริย์ และมี จิ ตอาสา ครู ผู้ ส อนควรปลู ก ฝั ง คุ ณลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดี
ของสังคม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
คิดและลงมื อ ปฏิบั ติด้วยกระบวนการที่ ห ลากหลาย เพื่อเกิ ดการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองเต็ม ตามศัก ยภาพ
การประเมิ น การเรี ย นรู้ จึ ง มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ย น
เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความส าคัญ ที่สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตาม
ศักยภาพให้ความสาคัญของการบูร ณาการความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดับ
การศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) จั ดเนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู้เ รี ย น
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ทาได้คิดเป็นทาเป็น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอานวย
ความสะดวกเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละ มี ค วามรอบรู้ รวมทั้ ง สามารถใช้ ก ารวิ จั ย ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผสู้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสือ่ การเรียน การสอนและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ
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(๖) จัดการเรียนรู้ให้เ กิ ดขึ้นได้ทุ ก เวลา ทุ ก สถานที่ มี ก ารประสานความ ร่วมมื อกั บ พ่อแม่
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๒) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด มีความ
เป็นระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มีมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน มีที่เก็บ วัสดุอุปกรณ์ และง่ายต่อการนามาใช้
มีป้ายนิเ ทศให้ความรู้ ภายนอกห้อ งเรียนจัดบรรยากาศให้เ ป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่ม รื่นและเหมาะกับ กิ จกรรม
การเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๓) ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของ
ผู้เรียนและผู้ส อน กล่าวคือ ลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บ อกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผน
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม คือ ร่วมวางแผน
การเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคานึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผน
ลงมือปฏิบัติศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์
การแก้ปัญ หา การมี ปฏิสัมพั นธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกั บข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่คาตอบ
ของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา
หลักการจัดกระบวนการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษา มุ่งเน้นให้
ผู้เรียน เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน
มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัวเข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น
มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ดังนี้
1) ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้นักเรียน
ลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนาเข้าสู่บทเรียน การใช้คาถาม การเสริม
พลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
2) ครูควรมีก ารวางแผนการใช้คาถามอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อจะนานัก เรียนเข้าสู่บทเรียน
และลงข้อสรุปได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คาถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน
3) เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่จะช่วยให้นักเรียนหาคาตอบได้เอง
ครูควรให้ความสนใจต่อคาถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคาถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังเรียนอยู่ก็ตาม
ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กาลังอภิปรายอยู่ สาหรับปัญหาที่นักเรียน
ถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
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4) การสารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู้
ครูควรย้าให้นักเรียนได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ได้แก่
๑) การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เช่น บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในบ้าน การแต่งกายการเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะ/ตู้/ ชั้น การจัดเตรียมอุปกรณ์
การเรียน การทาความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การกวาด ถู ปัดกวาด เช็ดถู บ้านเรือน การทาความสะอาด
ห้องเรียน
๒) การใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ง่ า ย ๆ ในการท างานอย่ า งปลอดภั ย เช่น ก ารท า
ความคุ้นเคยการใช้เครื่องมือ การปลูกผักสวนครัว การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ การรดน้าต้นไม้ การถอนและ
เก็บวัชพืช การขยายพันธุ์พืช การดูแลพันธุ์พืช การเลือกเลีย้ งสัตว์เลี้ยง การประยุกต์วัสดุสิ่งของเป็นของใช้ของตกแต่ง
การบารุงรักษาของเล่น การซ่อ มแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น
การซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
๓) มารยาทต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เช่น การต้อนรับในโอกาสต่าง ๆ การรับประทาน
อาหาร การใช้ห้องเรียน/ห้องน้า/ห้องส้วม
๔) การจัดการในการทางาน และทักษะการทางาน อย่างเป็นระบบ ประณีต
๕) มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าสามารถนาไปประกอบ
อาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับความรู้
ทั ก ษะกระบวนการได้ ง่ า ยในระยะเวลาสั้ น และช่ ว ยให้ เ กิ ด ความคิ ด รวบยอดอย่า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว สื่ อ
ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑) ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนาเสนอข้อมูล
๒) คลิป/วีดิทัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
๓) สถานการณ์สมมุติ
๔) สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) แหล่ง เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ชุม ชน ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ห้องสมุ ด
ประชาชน ห้องสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญและเป็นหัวใจสาคัญของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า โรงเรียนควรจัด
ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชนล้วน
เป็นแหล่งเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
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๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่างๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
ฯลฯ
๔. การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์สาคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอน
หรือหลัก สู ตรวางไว้ ปัญ หาที่ พ บในปัจ จุ บันก็ คือ ผู้บ ริห าร ผู้ส อน ตลอดจนผู้ป กครองเป็นจ านวนมากยัง ให้
ความสาคัญการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผินมากกว่า
การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า
(กุศลิน มุสิกุล,๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนนั้นจาเป็นต้องมีการประเมินการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตั้ง แต่เริ่ม ต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ก ารประเมิ นในรูป แบบที่ห ลากหลาย
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินการเรียนรู้ระหว่าง
เรียน (Formative Assessment) การประเมินการเรียนรู้สรุปรวม (Summative Assessment) และการประเมิน
การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพั ฒนาการเรียนรู้และการประเมินตาม
สภาพจริงนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องสะท้อนการประเมินให้ผู้เรียนรับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผู้สอน
ต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่ อทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ส ามารถดาเนินการแก้ไข
ช่วยเหลือ หรือ หาวิธี ก ารต่า ง ๆ เพื่ อ ช่ วยให้ ผู้เ รีย นแต่ ล ะคนเกิ ดการเรี ยนรู้แ ละพั ฒ นาตนเองได้ ตามแต่ล ะ
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่างๆ (กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕ )
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพือ่ การตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบความสาเร็จ
นั้น ผู้เ รียนจะต้อ งได้รับ การพั ฒ นาและประเมิ นตามตั วชี้วัด เพื่อให้ บ รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้ อ น
สมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินการเรียนรู้
ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญ ของการประเมิ น
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(1) การวัดและประเมิ นก่อนเรีย น เพื่อตรวจสอบความพร้ อม และความรู้ เ ดิม ของผู้เ รีย น
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
(2) การวัดและประเมินระหว่างเรียนได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน) จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียนมีดังนี้

ฏ

(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชานาญรวมถึง
มีเจตคติทางการเรียนรู้อ ย่างไรและในระดับใด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนสามารถวางแผนการจัดกิจ กรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบระดับพัฒนาการด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคน
(3) การวั ด และประเมิ นหลั ง เรี ย นเพื่ อ ตรวจสอบความส าเร็ จ ตามจุ ด ประสงค์ ร ายแผน
เป็นการพัฒ นาในจุดที่ ผู้เ รียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ถูก ต้อง (ผสมผสานในกิ จกรรมขั้นสรุป )
และเพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมินหลังจากผู้เรียนได้เรียนไปแล้ว ผลจากการประเมินประเภทนี้
ใช้ประกอบการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เ รียนคนใดควรจะได้รับ ระดับ คะแนนใด
(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ ดาเนินการดังนี้
การประเมินโดยครูผู้สอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลัก ษณะและ เจตคติ หรือไม่ เช่น การท าโครงงาน การนาความรู้ไปใช้
เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การประเมินโดยผูเ้ รียนแต่ละคน โดยการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) ควรให้ผู้เรียนได้
ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา (ตัวอย่างแบบ
บันทึกการเรียนรู้ ดูภาคผนวก ค.) ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้
และประเมิ นการเรีย นรู้ ร วมในช่ว งกลางภาคเรียน และปลายภาคเรีย น โดยครู ส ามารถเลือ กใช้ชุด คาถาม
และจานวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทา
ร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ
เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอนของตัวเอง
และช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครอง
ร่วมประเมิน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นการประเมิน
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
สามารถนาความรู้เ กี่ ยวกั บ การดารงชีวิต การอาชีพ เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ดังนี้
๑. อธิบายเหตุผลการทางานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
๒. ใช้ทักษะการจัดการในการทางานเป็นขั้นตอน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
ความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์
๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับสมาชิกในครอบครัว
๔. มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
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5. คาแนะนาบทบาทครูปลายทางในการจัดการเรียนรู้
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคู่ขนานกับครูต้นทางในการกากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอน
การสอน ดังนี้
1) ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน
(1) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจงและทาความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและการวัดผล
และประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(2) ศึก ษาค้นคว้าความรู้เพิ่ ม เติม จากแหล่ง เรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ ให้ความรู้ที่ เ ชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(3) ปรับ/ประยุกต์หรือเพิ่ม เป้าหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
และที่เป็นปัจจุบันตามบริบทของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู้
ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
(4) ศึกษาคลิปบทเรียนที่มีการอัพโหลดล่วงหน้าเพื่อทาความเข้าใจการจัดกิจกรรม PowerPoint
และสื่อต่างๆที่ ครูใช้ป ระกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนช่วงการปฏิบัติ ทั้งด้านวิธีการ
สื่อที่ ใช้ และช่วงเวลาของการท าแต่ล ะกิ จกรรมเพื่อนามาวิเคราะห์และหาแนวทางเตรียมนัก เรียน /ช่วยเหลือ
ส่งเสริม/ อานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของห้องเรียนของตนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพ
(5) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสาหรับมอบหมายให้นักเรียนได้ทาตามเห็นควรและเหมาะสม) รวมทัง้
การเตรียมอุปกรณ์ตามระบุในแผนฯและ/หรือทีป่ รากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิม่ เติม)
(6) ติดตามข้อมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมในช่วงการปฏิบัติตามกาหนดการสอนทีม่ ีรายละเอียด
ของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ บนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
(1) สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการทากิจกรรม เช่น กระตุ้นให้นักเรียนคิด ตอบคาถาม
ของครูต้นทาง ฟังเฉลยและช่วยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ ชมเชย/ให้กาลังใจหากนักเรียนทาได้ดี
(2) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทัน เช่นอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) กากับดูแลให้มีวินัยในการเรียนเช่น ไม่เล่นหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคาสั่งในการทากิจกรรม ฯลฯ
(4) อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
(5) สั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น เช่ น คุ ณ ลั ก ษณะผู้ เ รี ย น, สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น
การจั ดการเรี ยนรู้ /การปฏิ บัติง าน ความรู้ ในบทเรี ยน และบันทึ ก ข้อ มู ล ตามแนวทางประเมิ นที่ แนะนาไว้
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ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนานักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น /กลุ่ม/รายบุคคล
ตามกรณี
3) ขั้นการปฏิบัติ
(1) ทบทวนขั้นตอนการทากิจกรรมตามที่ครูต้นทางแนะนา และตามข้อแนะนาการปฏิบัติที่ระบุ
ใน PowerPoint ตรวจสอบความเข้าใจ และเตรียมนักเรียนก่อนทากิจกรรม (การแบ่งกลุ่ม ฯลฯ)
(2) กากับให้การทากิจกรรมเป็นไปตามลาดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(3) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรม
(4) เตรีย มพร้ อ มนัก เรีย นส าหรั บ กิ จ กรรมในขั้นตอนสรุ ป การเรียน (ถ้ ามี ) เช่ น การสรุ ป ผล
ปฏิบัติงานเพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนต้นทางจะนาเสนอ เป็นต้น
4) ขั้นสรุป
(1) กากับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทากิจกรรม ฯลฯ
(2) ทบทวนประเด็นสาคัญที่มีการสรุปท้ายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูต้นทางมอบหมายให้ทา
เป็นการบ้าน/หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เลือกมาใช้กับชั้นเรียนของตน
(3) จัดให้นัก เรีย นได้ท าแบบประเมิ นตามระบุในหัวข้อ การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้
(เฉพาะหลังจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้และครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
5 ) การบันทึกผลหลังสอน
(1) บันทึกการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่างเรียน
และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรูข้ องนักเรียนเพื่อวิเคราะห์เทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
(2) บันทึกสาเหตุของความสาเร็จ อุปสรรค และ/หรือข้อจากัดที่เกิดขึ้น เช่น เทคนิค หรือวิธีการ
ใด การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมอย่างไร ฯลฯ ที่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้
มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ โดยใช้คาถามที่ให้ไว้ใน “คาถามบันทึกผลหลังสอนสาหรับครูปลายทาง”
(ดูภาคผนวก ค.) เป็นแนวทางในการย้อนคิด ไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนาไปบันทึกผลหลังสอนของชั่วโมงนั้น ๆ
(3) วิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลตามปัญหา/ความสาเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุง
เพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และช่วยเหลือ/ส่งเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป รวมทั้งนาไปใช้
เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

รายวิชา การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษาวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง การดูแลตนเองในการแต่งกาย เช่น การแต่งกายให้เหมาะสม
กับฤดูกาลและสถานที่ รวมไปถึงการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
อย่างถูก ต้อง เช่น การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น การจัดเก็ บอุป กรณ์ก ารเรีย น และอุป กรณ์ในการรับประทานอาหาร
ซึ่ง ต้องรู้จัก ทาอย่างสม่าเสมอ การใช้อุป กรณ์ในการดูแลรัก ษาพืช รวมไปถึงของเล่นจากการพับ กระดาษ
ด้วยตนเอง เป็นงานที่สนุกสนาน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่สิ้นเปลืองเงิน
ฝึก ปฏิบัติก ารใช้ทั ก ษะการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ทั ก ษะกระบวนการดารงชีวิต ทั ก ษะการคิด
วิเคราะห์ ทั กษะการแสวงหากระบวนการแก้ปัญ หา และกระบวนการทางานร่วมกั น การแสวงหาความรู้
และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อให้ ผู้เ รียนเกิ ดความรู้ ความเข้าใจในการท างานเพื่อ ช่วยเหลือตนเอง วิ ธีก ารและประโยชน์
ของการท างานอย่างเป็นขั้นตอน มี วินัย มุ่ง มั่นในการทางาน มี ความรับ ผิดชอบ มี ความซื่ อสัตย์ ประหยัด
มี ความรอบคอบ มี จิต สาธารณะ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่อ การท างาน และมี จิ ตส านึ ก ในการอนุ รัก ษ์สิ่ ง แวดล้อ ม
และใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๒
ป.๑/๓
รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด

ณ

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รหัสวิชา ง1๑101
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
________________________________________________________________________________
สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทัก ษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ
ทัก ษะกระบวนการแก้ปัญ หา ทั กษะการท างานร่วมกั น และทั ก ษะการแสวงหาความรู้
มี คุ ณธรรม และลัก ษณะนิ สัย ในการท างาน มี จิ ต ส านึ ก ในการใช้ พ ลัง งาน ทรั พ ยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพือ่ ช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพือ่ ช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

ด

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง
หน่วย
ชื่อหน่วย
ที่
การเรียนรู้
๑ แต่งตัวกันเถอะ

รายวิชา การงานอาชีพ

ภาคเรียนที่ ๑
จานวน ๑ หน่วยกิต

มาตรฐาน
สาระสาคัญ/ความคิดรวมยอด
เวลา/
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ชั่วโมง
ง ๑.๑ ป.๑/๑
ศึกษาวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
๕
ง ๑.๑ ป.๑/๒
การดูแลตนเองในการแต่งกาย เช่น
ง ๑.๑ ป.๑/๓
การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล
และสถานที่ รวมไปถึงการดูแลรักษา
เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกาย

น้าหนัก
คะแนน
๑๐

๒

จัดเก็บให้ดี

ง ๑.๑ ป.๑/๑
ง ๑.๑ ป.๑/๒
ง ๑.๑ ป.๑/๓

การรูจ้ ักเก็บของใช้ การหยิบจับ
และใช้ของใช้ส่วนตัวอย่างถูกต้อง
เช่น การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น การจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียน ภาชนะ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการรับประทานให้ถูกวิธี
เป็นการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ซึ่งต้องรู้จกั ทาอย่างสม่าเสมอ

๕

๑๐

๓

กระดาษแปลง
ร่าง

ง ๑.๑ ป.๑/๑
ง ๑.๑ ป.๑/๒
ง ๑.๑ ป.๑/๓

การประดิษฐ์ของเล่นจากการพับ
กระดาษด้วยตนเอง เป็นการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และเครือ่ งมือง่าย ๆ
ในการทางานอย่างปลอดภัย
เป็นงานที่สนุกสนาน ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และเป็นการส่งเสริม
ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า

๑๐

๓๐

๒๐

๕๐

รวมตลอดภาคเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
แต่งตัวกันเถอะ

๑

๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑

รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ แต่งตัวกันเถอะ
รายวิชา การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกั น และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง การดูแลตนเองในการแต่งกาย เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมกับ
ฤดูกาลและสถานที่ รวมไปถึงการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
๓. สาระการเรียนรู้
๑. การทาความสะอาดร่างกาย
๒. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
๓. การแต่งกายด้วยตนเอง
๔. การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
๕. การดูแลรักษาเสื้อผ้า
๔.จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
๑. สามารถบอกความหมายของการทาความสะอาดร่างกายได้
๒. สามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้
๓. สามารถบอกขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเองได้
๔. สามารถยกตัวอย่างการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลได้
๕. สามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาเสือ้ ผ้าได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
ทักษะ/กระบวนการ
๑. สามารถเขียนลาดับขั้นตอนการอาบน้าได้อย่างถูกต้อง
๒. สามารถแยกแยะชนิดของเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายได้
๓. สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
๔. สามารถแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่ได้
๕.สามารถดูแลรักษาเสือ้ ผ้าด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
เจตคติ
๑. เห็นความสาคัญของการทาความสะอาดร่างกาย
๒. เห็นความสาคัญและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
๓. ภูมิใจที่สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้
๔. เห็นประโยชน์ของการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
๕. เห็นความสาคัญของดูแลรักษาเสื้อผ้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้นานและทนทาน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. มุ่งมั่นในการทางาน
๗.การประเมินผลรวบยอด
๑. ใบงานที่ ๑ การทาความสะอาดร่างกาย
๒. ใบงานที่ ๒ เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
๓. ใบงานที่ ๓ การแต่งกายด้วยตนเอง
๔. ใบงานที่ ๔ การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
๕. ใบงานที่ ๕ การดูแลรักษาเสื้อผ้าของตนเอง

๓

๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ ( ดี )
๒ (พอใช้)
ผลงาน/ความรู้
ผลงานดีมาก
ผลงานดีมาก
ผลงานพอใช้
อธิบายเหตุผลได้ อธิบายเหตุผลได้
อธิบายเหตุผลการ
ชัดเจน มีความคิด มีความคิดริเริม่
ทางานไม่ชัดเจน
สร้างสรรค์ริเริ่มดี สร้างสรรค์ดี
ทักษะการ
การทางานเป็น
มีขั้นตอน
มีขั้นตอน
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดีมาก
การทางานดี
การทางาน
การปฏิบัตกิ าร
มีการอภิปราย
การอภิปราย
ทางานเป็นกลุม่ ดี ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การปฏิบัตงิ านไม่
มีการอภิปราย
ชัดเจน
การนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในการ ประยุกต์ใช้ในการ ใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
เรียนการสอนและ เรียนการสอนได้
ได้
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี รับผิดชอบในงานที่ ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน ได้รับมอบหมาย
มอบหมายได้เพียง
งานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมาย
บางครัง้ แต่งานมี ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
สร้างสรรค์งานได้ ความเหมาะสมกับ บางครัง้
อย่างถูกต้อง
เวลาทีส่ ่ง
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
ดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานต้องปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทางานขาด
ความชัดเจน
ขั้นตอนการทางาน
ควรปรับปรุงการ
อภิปรายการ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
ต้องปรับปรุง
ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๕

เกณฑ์การประเมินการสังเกต
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ ( ดี )
๒ (พอใช้)
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
การตอบคาถามตรง ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
ประเด็น
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบอย่างตรง
ตอบคาถาม
บางครัง้ และตอบ
ประเด็นคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง
คาถามถูกเป็น
ถูกทุกข้อ
บางครัง้
การแสดงความ
เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ
คิดเห็น
การแต่งกายอย่าง การแต่งกายเป็น
การแต่งกายเป็น
สม่าเสมอ
ส่วนใหญ่
บางครัง้
การมีส่วนร่วมใน ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
อย่างดี
กิจกรรม
บางครัง้
ความสาเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา
ประเด็น
การประเมิน
ความตั้งใจในการ
เรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

๑ (ปรับปรุง)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่
กาหนดให้
ไม่เห็นประโยชน์
ของการแต่งกาย
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การอาบน้าเป็นการรัก ษาสุข ลัก ษณะที่ ดี ของร่ างกาย และเป็น การช่วยเหลือตนเองในเบื้ องต้ น
ของนักเรียน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถบอกความหมายของการทาความสะอาดร่างกายได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนลาดับขั้นตอนการอาบน้าได้อย่างถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการทาความสะอาดร่างกาย
๔. สาระการเรียนรู้
การทาความสะอาดร่างกาย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่4๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ .๑ เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอน เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
การจัด ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้
๑
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจดุ ประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน ๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) ทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. นักเรียนดูรูปภาพจากสื่อสไลด์ และร่วมกัน ๒. นักเรียนตอบคาถาม
อภิปรายโดยใช้คาถามต่อไปนี้
๓. นักเรียนเห็นอะไรจากภาพนี้บ้าง
๓. นักเรียนตอบคาถาม
(เด็กใส่หมวก)
๔. นักเรียนคิดว่าเด็กที่แต่งตัวแบบนีเ้ ด็กคนนี้ ๔. นักเรียนตอบคาถาม
กาลังจะทาอะไร
(อาบน้า)
๕. นักเรียนคิดว่าอาบน้าจะต้องมีอุปกรณ์
อะไรบ้าง
๖. แล้วทาไมคนเราต้องอาบน้า ถ้าไม่อาบน้า
จะเป็นอย่างไร

๕. นักเรียนตอบคาถาม
(ขัน กะละมัง แชมพู สบู่)
๖. นักเรียนตอบคาถาม
(เพื่อทาความสะอาด
ร่างกาย)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
- แบบประเมิน
การทาความ การตอบถาม
สะอาดร่างกาย
- สื่อรูปภาพ

๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
๒

ขั้นตอน เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
การจัด ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้
๑. สามารถบอก
ขั้นสอน ๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือใบความรูท้ ี่ ๑ ๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
ความหมายของการทา
(นาที) เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย และฟังครู ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การทา
ความสะอาดร่างกาย
อธิบายเพิ่มเติม
ความสะอาดร่างกาย และ
ได้
ฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
๒. สามารถเขียนลาดับ
๒. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อและ
๒. นักเรียนช่วยกันบอกชื่อ
ขั้นตอนการอาบน้าได้
ประโยชน์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้า
และประโยชน์ของอุปกรณ์
อย่างถูกต้อง
พร้อมออกมาแสดงท่าทางประกอบ
ที่ใช้ในการอาบน้า พร้อม
๓. เห็นความสาคัญ
ครู : นี่คืออะไร (นร.ตอบ ขันน้า)
ออกมาแสดงท่าทาง
ของการทาความ
ครู : ใช่แล้วค่ะขันน้า แล้วขันน้า
ประกอบ
สะอาดร่างกาย
มีประโยชน์อย่างไร (นร.ตอบ ใช้ตักน้าอาบ)
ครู : สุ่มนักเรียนออกมา ๑ คน สาธิต
การใช้ขันน้า
ครู : นี่คืออะไร (นร.ตอบ สบู)่
ครู : ใช่แล้วค่ะสบู่ แล้วสบูม่ ีประโยชน์
อย่างไร (นร.ตอบ ใช้สาหรับถูตัว)
ครู : สุ่มนักเรียนออกมา ๑ คน สาธิตการ
ใช้สบู่ก้อน/สบูเ่ หลว
ครู : นี่คืออะไร (นร.ตอบ ผ้าเช็ดตัว/
ผ้าขนหนู)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์หรือ - แบบประเมิน
ใบความรู้ที่ ๑ ผลงาน
เรื่อง การทา
ความสะอาด
ร่างกาย
- สื่อของจริง
(สบูก่ ้อน
สบูเ่ หลว
ผ้าเช็ดตัว)

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่

๙

ขั้นตอน เวลา
การจัด ที่ใช้
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

ครู : ใช่แล้วค่ะผ้าขนหนู แล้วผ้าขนหนูมี
ประโยชน์อย่างไร (นร.ตอบ ใช้สาหรับเช็ดตัว
เช็ดผมให้แห้ง)
ครู : สุ่มนักเรียนออกมา ๑ คน สาธิต
การใช้ผ้าเช็ดตัว
๓

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ 1. นักเรียนทาใบงานที่ ๑ การทาความ
(นาที) สะอาดร่างกาย
2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

๔

ขั้นสรุป

๕ ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุปความรู้ที่ได้
(นาที) จากการเรยี นและประสบการณท์ ี่ได้จาก
การลงมือปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้นแล้ว
รู้สึกอย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียนเจอ
ปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธีแก้ปญ
ั หาอย่างไร
(……………….)

1. นักเรียนทาใบงานที่ ๑
การทาความสะอาดร่างกาย
2. นักเรียนและครูร่วมกัน
เฉลยใบงาน
๑. นักเรียนและครูสรุป
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับ
๒. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)

- แบบสังเกต

๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
2. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
3. สื่อของจริง ได้แก่ ขัน กะละมัง ฯลฯ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๑ การทาความสะอาดร่างกาย
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถบอกความหมายของ
การทาความสะอาดร่างกายได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนลาดับขั้นตอน
การอาบน้าได้อย่างถูกต้อง
ด้านเจตคติ
เห็นความสาคัญของการทา
ความสะอาดร่างกาย

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบประเมินการตอบถาม ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๑๑
การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑

๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

คะแนน
๕
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
บางส่วน
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและ
ยกมือตอบดีมาก ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ
ยกมือตอบ
บางคาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๑๓

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ บอกความหมาย
เขียนลาดับ
การนาไป
การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
ของการทาความ ขั้นตอนการ ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา มีความ
สะอาดร่างกายได้
อาบน้าได้ ชีวิตประจาวัน
และ
สะอาด
เหมาะสม เรียบร้อย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๘-๒๐
ดีมาก (๔)
๑๔-๑๗
ดี (๓)
๑๐–๑๓
พอใช้ (๒)
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง (๑)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
การทาความสะอาด การทาความสะอาด การทาความสะอาด การทาความสะอาด
ร่างกายได้
ร่างกายได้ถูกต้อง ร่างกายได้ถูกต้อง ร่างกายได้ถูกต้องแต่
ครบถ้วน ชัดเจน
ยังไม่ครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางส่วน
เขียนลาดับขั้นตอน
การอาบน้าได้

เขียนลาดับขั้นตอน
การอาบน้าได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและ
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก

ปรับปรุง (๑)
บอกความหมายของ
การทาความสะอาด
ร่างกายได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ

เขียนลาดับขั้นตอน
การอาบน้าได้ดี

เขียนลาดับขั้นตอน
การอาบน้าได้
บางส่วน

เขียนลาดับขั้นตอน
การอาบน้าได้น้อย
หรือไม่ได้เลย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

สามารถนาไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้

ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๑๕

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ คะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจใน การตอบคาถาม การแสดงความ การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
การเรียน
ตรงประเด็น
คิดเห็น
ในกิจกรรม ของผลงาน (๒๐)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๖–๒๐
ดีมาก (๔)
๑๑–๑๕
ดี (๓)
๖–๑๐
พอใช้ (๒)
๑–๕
ปรับปรุง (๑)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครัง้ และ
ตอบคาถามถูก
เป็นบางครัง้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
การทาความสะอาด
ร่างกายอย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
การทาความสะอาด
ร่างกายเป็น
ส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ ไม่เห็นประโยชน์ของ
การทาความสะอาด การทาความสะอาด
ร่างกายเป็นบางครัง้ ร่างกาย

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนด เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๑๗

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๑๙

ใบความรู้ที่ ๑ การทาความสะอาดร่างกาย
ี่ ๑ เรื่องภาคเรี
แต่ยงตันทีว่กั๑นเถอะ
รายวิชา การงานอาชีหน่
พ วยการเรี
รหัสวิชยานรูง ้ท๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

การฝึกอาบน้า หมายถึง การฝึกให้เรารู้จักช่วยเหลือตนเองในขั้นต้น ซึ่งการอาบน้า
จะช่วยชาระสิ่งสกปรกและคราบเหงื่อไคลออกจากร่างกาย ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นโรคผิวหนัง
และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ด้วย
การอาบน้า มีขั้นตอนดังนี้
หลังการถอดเสื้อผ้าออกจากร่างกายแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้
๑) ตักน้าหรือเปิดฝักบัวล้างหน้าและอาบน้า
๒) ฟอกสบู่ให้ทั่วทั้งตัว
๓) ตักน้าราดตัว ล้างสบู่ออกให้หมด
๔) ใช้ผ้าขนหนูเช็ดตัวให้แห้ง

๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ใบงานที่ ๑ การทาความสะอาดร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนเรียงลาดับขั้นตอนการทาความสะอาดร่างกายให้ถูกต้อง โดยเติม
หมายเลข ๑-๕ ลงใน

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที…
่ ……….

หน่วยการเรียนรู้ที ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๒๑

เฉลยใบงานที่ ๑ การทาความสะอาดร่างกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนเรียงลาดับขั้นตอนการทาความสะอาดร่างกายให้ถูกต้อง โดยเติม
หมายเลข ๑-๕ ลงใน

๔

๑

๕

๓

๒
ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….

๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกายใช้ปกปิดร่างกายให้อบอุ่นและประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงาม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถแยกแยะชนิดของเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกายได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
๔. สาระการเรียนรู้
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่4๑..
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ....๒ เรื่อง…เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์
(นาที) ทราบ และทบทวนความรู้เดิม
การเรียนรู้
เรื่อง การทาความสะอาดร่างกาย
๒. ให้นักเรียนสังเกตสิ่งของ ๒ กลุ่ม ๒. นักเรียนสังเกตและตอบ
คือ เสื้อแขนสั้น กางเกง รองเท้า
คาถาม
เข็มขัด แล้วร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้คาถาม ดังนี้
ครู : สิ่งของกลุ่มที่ ๑ คืออะไร
(นร.ตอบ เสือ้ แขนสั้น กางเกง)
ครู : สิ่งของกลุ่มที่ ๒ คืออะไร
(นร.ตอบ รองเท้า เข็มขัด)
ครู : สิ่งของทัง้ ๒ กลุ่มแตกต่าง
กันอย่างไร (นร.ตอบ เสื้อผ้าใส่สวมใส่
ปกปิดร่างกาย เข็มขัดรองเท้าใช้
ประกอบการแต่งกายให้เรียบร้อย)

๒๓

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
- แบบ
เสื้อผ้าและ
ประเมิน
เครื่องแต่งกาย การตอบถาม
- สื่อของจริง
ได้แก่ เสื้อแขน
สั้น เสื้อแขนยาว
ฯลฯ

๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
๒

๑. สามารถอธิบาย
ความหมายและ
ประโยชน์ของเสื้อผ้า
และเครือ่ งแต่งกายได้
๒. สามารถแยกแยะ
ชนิดของเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายได้
๓. เห็นความสาคัญ
และประโยชน์ของ
เสื้อผ้าและเครือ่ ง
แต่งกาย

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสอน

๓

ขั้นปฏิบัติ

๔

ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือใบ
(นาที) ความรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและเครือ่ ง
แต่งกาย และฟังครูอธิบายเพิ่มเติม

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย และฟังครูอธิบาย
เพิ่มเติม
๒. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างเสื้อผ้าที่ ๒. นักเรียนดูตัวอย่างเสือ้ ผ้าที่ครู
ครูนามาแสดง
นามาแสดง
๓. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมหน้าชั้น ๓. นักเรียนทากิจกรรมหน้า
เรียน โดยให้ระบายสีรปู ภาพเสื้อผ้า ชั้นเรียน โดยให้ระบายสีรปู ภาพ
และเครือ่ งแต่งกายจากนั้นนักเรียน เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกายจากนั้น
นาผลงานปะติดหน้าชั้นเรียน
นักเรียนนาผลงานปะติดหน้า
ชั้นเรียน
๑๕ 1. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๒
1. นักเรียนลงมือทาใบงานที่ ๒
(นาที) รู้จักเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
รู้จักเสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
๕ ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรม
นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้าง และมี
วิธีแก้ปัญหาอย่างไร (……………….)

๑. นักเรียนและครูสรุปความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รบั
๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่ได้เรียนเรื่องนี้
(ตื่นเต้นและสนุกสนาน)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์หรือ - แบบประเมิน
ใบความรู้ที่ ๒ ผลงาน
เรื่อง เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
- สื่อของจริง
(เสือ้ ผ้า)
- รูปภาพเสื้อผ้า
และเครือ่ ง
แต่งกาย
- ใบงานที่ ๒
รู้จักเสือ้ ผ้าและ
เครื่องแต่งกาย
- แบบสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3. สื่อของจริง ได้แก่ เสือ้ แขนสั้น เสือ้ แขนยาว ฯลฯ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงาน ๒ รู้จักเสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกาย

๒๕

๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
สามารถอธิบายความหมายและ
การตอบถาม
แบบประเมินการตอบถาม ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป
ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถแยกแยะชนิดของเสื้อผ้า การประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป
และเครือ่ งแต่งกายได้
ด้านเจตคติ
เห็นความสาคัญและประโยชน์ของ
การสังเกต
แบบการสังเกต
ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป
เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกาย

๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๒๗

เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
กล้าแสดง
ความคิดเห็น

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน

๕
๒
เนื้อหามีความ
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
บางส่วน
นักเรียนกล้าแสดง นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
ความคิดเห็นและ แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ
ยกมือตอบดีมาก คิดเห็นและยก คิดเห็นและยก คิดเห็นและยก
มือตอบดี
มือตอบ
มือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
รายการประเมิน
เลขที่
อธิบาย
แยกแยะชนิด
การนาไป
การส่งงานตรง การทางานมี คะแนน
ความหมายและ ของเสือ้ ผ้าและ ประยุกต์ใช้ใน
ต่อเวลาและ ความสะอาด (๒๐)
ประโยชน์ของ เครื่องแต่งกาย ชีวิตประจาวัน
เหมาะสม
เรียบร้อย
เสื้อผ้าและ
ได้
เครื่องแต่งกายได้
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๘–๒๐
ดีมาก (๔)
๑๔-๑๗
ดี (๓)
๑๐–๑๓
พอใช้ (๒)
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง (๑)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

ระดับ
คุณภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๒๙

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
และประโยชน์
และประโยชน์ของ และประโยชน์ของ และประโยชน์ของ
ของเสือ้ ผ้าและ
เสื้อผ้าและเครือ่ ง
เสื้อผ้าและเครือ่ ง
เสื้อผ้าและเครือ่ ง
เครื่องแต่งกายได้
แต่งกายได้ถูกต้อง แต่งกายได้ถูกต้อง แต่งกายได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
แต่ยังไม่ครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางส่วน
แยกแยะชนิด
แยกแยะชนิด
แยกแยะชนิด
แยกแยะชนิด
ของเสือ้ ผ้าและ
ของเสือ้ ผ้าและ
ของเสือ้ ผ้าและ
ของเสือ้ ผ้าและ
เครื่องแต่งกายได้
เครื่องแต่งกายได้
เครื่องแต่งกายได้ดี เครื่องแต่งกายได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน
บางส่วน
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในการ ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน
เรียนการสอนและ การเรียนการสอนได้ ได้
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง
ในงานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งาน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
มีความเหมาะสม
บางครัง้
กับเวลาที่สง่
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
ดีมาก

ปรับปรุง (๑)
อธิบายความหมาย
และประโยชน์
ของเสือ้ ผ้าและ
เครื่องแต่งกายได้
น้อยหรือไม่ได้และ
ไม่เกิดความเข้าใจ
แยกแยะชนิด
ของเสือ้ ผ้าและ
เครื่องแต่งกายได้
น้อยหรือไม่ได้เลย
ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

ความตั้งใจใน
การเรียน

รายการประเมิน
การตอบคาถาม การแสดงความ
ตรงประเด็น
คิดเห็น

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ความสาเร็จ
ของผลงาน

รวม
คะแนน
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๗
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๓)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

ระดับ
คุณภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๓๑

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจในการ
เรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียนคุย ไม่สนใจในการเรียน
คุยหรือเล่นกัน
กันเล็กน้อยในขณะ กันและเล่นกัน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เรียน
ในขณะเรียนเป็น
ในขณะเรียน
บางครัง้

การตอบคาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
เสื้อผ้าและเครือ่ ง
แต่งกายอย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
เสื้อผ้าและเครือ่ ง
แต่งกายเป็นส่วน
ใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ ไม่เห็นประโยชน์
เสื้อผ้าและเครือ่ ง
เสื้อผ้าและเครือ่ ง
แต่งกายเป็นบางครั้ง แต่งกาย

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๓๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

เสื้อผ้า เป็นสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกาย ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ทนต่ออากาศ
ร้อนและหนาวได้ดี
เครื่อ งแต่ ง กาย เป็ นสิ่ ง ที่เ ราใช้ หรื อ สวมใส่ เ พื่อ ความสวยงามและมีป ระโยชน์ ต่อ
การทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น สวมหมวกเพื่อป้องกันแสงแดด ติดกิ๊บเพื่อความสวยงามและ
สวมใส่นาฬิกาเพื่อใช้ดูเวลา
ในอดีต มนุ ษย์ ยังไม่รู้ จัก การทอผ้า และตั ดเย็ บเสื้อ ผ้า จึงน าวั สดุ ต่ า ง ๆ ที่ หาได้ ตาม
ธรรมชาติ เช่น ใบไม้ หนังสัตว์ มาทาเสื้อผ้า เพื่อปกปิดร่างกาย และนาไม้ กระดูกสัตว์หรือ
หินมาใช้ตกต่งร่างกาย ต่อมาจึงมีการทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า และประดิษฐ์เครื่องแต่งกายมาใช้
สวมใส่ในปัจจุบัน
๑) เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจาวัน เราต้องส่วมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทุกวัน เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เราใช้มีดังนี้
๑.๑) เสื้อผ้า ได้แก่ เสื้อกล้าม เลื้อแขนสั้น เสื้อแขนยาว กางเกงขาสั้น กางเกง
ขายาว กระโปรงสั้น กระโปรงยาว ชุดชั้นใน ชุดนอน ชุดกีฬา ชุดว่ายน้า ชุดนักเรียนหญิง
ชุดนักเรียนชาย
๑.๒) เครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าหนัง รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ ถุงเท้า ถุงมือ
หมวก เข็มขัด นาฬิกา แว่นตา กาไล โบ กิ๊บ ยางรัดผม สร้อยคอ เข็มกลัด ต่างหู
๒) ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
๒.๑ ช่วยปกปิดร่างกาย
๒.๒ ทาให้ร่างกายอบอุ่น
๒.๓ ทาให้ผู้สวมใส่มั่นใจและดูดี
๒.๔ ตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าให้สวยงาม
๒.๕ เป็ นที่ชื่ นชนของผู้ พบเห็น เมื่อ แต่ งกายได้เหมาะสมกับ ฤดูก าล โอกาส
สถานที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๓๕

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับ ประโยคให้สัมพันธ์กนั

กิ๊บติดผม

เสื้อแขนยาว

กระโปรง

กระโปรง

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที…่ ……….

๓๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับ ประโยคให้สัมพันธ์กนั
กิ๊บติดผม

เสื้อแขนยาว

หมวก

กระโปรง
ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที…่ ……….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การแต่งกายด้วยตนเอง เป็นการฝึกการพึง่ พาคนเองในเบื้องต้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถบอกขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเองได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ภูมิใจที่สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้
๔. สาระการเรียนรู้
การแต่งกายด้วยตนเอง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

๓๗

๓๘

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
๑

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๓ เรื่องแต่งกายด้วยตนเอง
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ จานวน 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบและ
๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) ทบทวนความรูเ้ ดิมเรื่อง เสื้อผ้าและเครือ่ แต่งกาย จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา และแสดง
๒. นักเรียนร่วมกันสนทนา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่นักเรียนสวมใส่เมื่อ และแสดงความคิดเห็น
อยู่บ้าน ครูใช้คาถาม ดังนี้
เกี่ยวกับเสื้อผ้าที่นกั เรียน
ครู : เมื่ออยู่บ้านนักเรียนสวมใส่เสื้อผ้าและ สวมใส่เมื่ออยูบ่ ้าน
เครื่องแต่งกายแบบใด (นร.ตอบ เสื้อยืด กางเกง
ขาสั้น รองเท้าแตะ)
ครู : นักเรียนสวมชุดอยู่บ้านด้วยตนเองหรือ
ให้ผู้อื่นช่วย (นร.ตอบ สวมด้วยตนเอง ให้ผู้อื่น
ช่วยทา)
ครู : ขั้นตอนแรกของการแต่งกายนักเรียน
ทาอะไร (ตัวอย่างคาตอบ สวมชุดชั้นใน)
ครู : ขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งกาย
นักเรียนทาอะไร (นร.ตอบ สวมรองเท้า)
ครู : ถ้าต้องการภาคภูมิใจในตนเอง และ
แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ควรแต่งกายด้วย
ตนเองหรือให้ผอู้ ื่นช่วย
(นร.ตอบ แต่งกายด้วยตนเอง)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์เรื่อง - แบบประเมิน
การแต่งกาย
การตอบถาม
ด้วยตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
๒

๓

๑. สามารถบอกขั้นตอน
การแต่งกายด้วยตนเอง
ได้
๒. สามารถแต่งกายด้วย
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
๓. ภูมิใจที่สามารถแต่ง
กายด้วยตนเองได้

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้
ขั้นสอน

๓๙
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒๐ ๑. ครูให้ตัวแทนนักเรียน (โดยการสุม่ ) ช่วยกัน
(นาที) เรียงลาดับขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเอง

๒. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือใบความรูท้ ี่ ๓
เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง และฟังครูอธิบาย
เพิ่มเติม

ขั้นปฏิบัติ

๒๐ 1. ครูให้ตัวแทนนักเรียน (โดยการสุม่ )
(นาที) ฝึกปฏิบัตกิ ารแต่งกายด้วยตนเอง

สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนตัวแทน
(โดยการสุ่ม) ช่วยกัน
เรียงลาดับขั้นตอนการแต่ง
กายด้วยตนเอง
๒. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง
การแต่งกายด้วยตนเอง และ
ฟังครูอธิบายเพิ่มเติม

- สื่อสไลด์หรือ
ใบความรู้ที่ ๓
เรื่อง การแต่ง
กายด้วยตนเอง
- สื่อของจริง
(เสือ้ ผ้า)
1. ตัวแทนนักเรียน (โดยการ - ใบงานที่ ๓
สุ่ม) ฝึกปฏิบัตกิ ารแต่งกาย การแต่งกาย
ด้วยตนเอง
ด้วยตนเอง

2. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๓ การแต่งกายด้วย 2. นักเรียนทาใบงานที่ ๓
ตนเอง
การแต่งกายด้วยตนเอง
3. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

- สื่อภาพวาด

3. นักเรียนและครูร่วมกัน
เฉลยใบงาน

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบประเมิน
ผลงาน

๔๐
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
๔.

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๕
๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุปความรูท้ ี่
(นาที) ได้จากการเรยี นและประสบการณ์ที่ได้จาก
การลงมือปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้นแล้วรูส้ ึก
อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียนเจอปัญหา
อะไรบ้าง และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
(……………….)

สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนและครูสรุป
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับ
๒. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๔๑

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
2. ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
3. สื่อของจริง ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถบอกขั้นตอนการแต่งกาย
ด้วยตนเองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถแต่งกายด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสม
ด้านเจตคติ
ภูมิใจที่สามารถแต่งกายด้วย
ตนเองได้

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบถาม

แบบประเมินการตอบถาม

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การตอบคาถาม
รายการประเมิน

ลาดับที่

๕
๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๔๓

เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

คะแนน
๕
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
บางส่วน
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและยก
ยกมือตอบดีมาก ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ
มือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ บอกขั้นตอน
แต่งกายด้วย
การนาไป
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
การแต่งกาย
ตนเองได้
ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา ความสะอาด (๒๐)
ด้วยตนเองได้
ชีวิตประจาวัน และเหมาะสม เรียบร้อย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๘–๒๐
๑๔-๑๗
๑๐–๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๔๕

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
บอกขั้นตอน
การแต่งกาย
ด้วยตนเองได้

ดีมาก (๔)
บอกขั้นตอน
การแต่งกายด้วย
ตนเองได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
ดีเยี่ยม

แต่งกายด้วยตนเอง
ได้

แต่งกายด้วยตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
บอกขั้นตอน
บอกขั้นตอน
การแต่งกายด้วย
การแต่งกายด้วย
ตนเองได้ถูกต้อง
ตนเองได้ถูกต้อง
แต่ยังไม่ครอบคลุม
บางส่วน

ปรับปรุง (๑)
บอกขั้นตอน
การแต่งกายด้วย
ตนเองได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ

แต่งกายด้วยตนเอง
ได้ดี

แต่งกายด้วยตนเอง
ได้น้อยหรือไม่ได้เลย

แต่งกายด้วยตนเอง
ได้บางส่วน

สามารถนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ปรับใช้ใน
การเรียนการสอนได้ ชีวิตประจาวันได้

ไม่สามารถไป
ปรับใช้ได้

รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งาน
มีความเหมาะสม
กับเวลาที่สง่
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลา
เป็นบางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

ความตั้งใจใน
การเรียน

รายการประเมิน
การตอบคาถาม การแสดงความ
ตรงประเด็น
คิดเห็น

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ความสาเร็จ
ของผลงาน

รวม
คะแนน
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

ระดับ
คุณภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๔๗

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจในการ
เรียน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
การแต่งกายด้วย
ตนเอง อย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ ไม่เห็นประโยชน์การ
การแต่งกายด้วย
การแต่งกายด้วย
แต่งกายด้วยตนเอง
ตนเอง เป็นส่วนใหญ่ ตนเอง เป็นบางครั้ง

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง

เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๔๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แต่งกายด้วยตนเอง นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การแต่งกายด้วยตนเอง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

การแต่งกายด้วยตนเอง
การแต่ ง กายเป็ น งานอย่ า งหนึ่ ง ที่ นั ก เรี ยนต้ อ งปฏิ บัติ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ฝึ ก
การพึ่งพาตนเอง การมีวินัย มีความรับผิดชอบ และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
เช่น การแปรงฟัน ล้างหน้า และอาบน้าให้สะอาด ใช้ผ้าเช็ดตัวและผมให้แห้งหลัง
อาบน้าทุกครั้ง
วิธีการแต่งกายด้วยตนเอง
๑) สวมใส่ชุดชั้นในให้เรียบร้อย
๒) สวมเสื้อโดยไม่ดึงเสื้อแรง ๆ ถ้ามีกระดุม ติดกระดุมให้เรียบร้อย
๓) สวมกางเกงหรือกระโปรงแล้วรูดซิปอย่างเบามือ หรือติดกระดุมให้เรียบร้อย
๔) สารวจความเรียบร้อยของตนเอง ถ้าต้องออกไปนอกบ้านให้สวมรองเท้าก่อน
ประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเอง
๑) เกิดความภาคภูมิใจ เพราะสามารถแต่งกายได้ด้วยตนเอง
๒) ฝึ ก นิ สั ย ที่ ดี ใ นการช่ ว ยเหลื อ ตนเอง ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ
และตรงต่อเวลา
๓) แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการช่วยนักเรียนแต่งกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

ใบงานที่ ๓ เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การแต่งกายด้วยตนเอง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนเรียงลาดับขัน้ ตอนการแต่งกายให้ถกู ต้อง

ชื่อ………………………………………………………..ชั้น………….เลขที…่ ……….

๕๑

๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๓ เรื่อง การแต่งกายด้วยตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ การแต่งกายด้วยตนเอง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนเรียงลาดับขัน้ ตอนการแต่งกายให้ถกู ต้อง

๑

๙

๖

๕

๒

๓

๘

๗

๔

ชื่อ………………………………………………………..ชั้น………….เลขที…่ ……….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๕๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทั กษะการจัดการ
ทักษะ กระบวนการแก้ ปัญหา ทัก ษะการทางานร่วมกั น และทัก ษะการแสวงหาความรู้
มี คุ ณธรรม และลั ก ษณะนิสั ย ในการท างาน มี จิ ตส านึก ในการใช้พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่จะช่วยให้ผู้สวมใส่ดูดีและเกิดความมั่นใจ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถยกตัวอย่างการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่ได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นประโยชน์ของการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
๔. สาระการเรียนรู้
การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๕๔

ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1

2

๑. สามารถ
ยกตัวอย่างการแต่ง
กายให้เหมาะสม
กับฤดูกาลและ
สถานที่ได้
๒. สามารถแต่งกาย
ให้เหมาะสมกับ
ฤดูกาลและสถานที่
ได้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ จานวน 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นกั เรียนทราบ ๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) และทบทวนความรู้เดิม เรื่อง การแต่งกายด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้
ตนเอง
๒. ครูสวมใส่เสือ้ กันฝนแล้วถามนักเรียนว่า
๒. นักเรียนร่วมกันตอบ
เราจะสวมใส่ชุดนี้ได้ตอนไหนเพราะอะไร
คาถาม
(นร.ตอบ ตอนฝนตก เพราะ ทาให้เราไม่เปียก)
๓. ครูนาเสื้อตามฤดูกาลมาให้นักเรียนดู แล้ว
๓. นักเรียนร่วมกันตอบ
ถามคาถามเพื่อกระตุ้นความคิดและความสนใจ คาถาม
ของนักเรียน เช่น นักเรียนจะเลือกใส่เสื้อแบบนี้/
ในภาพเมื่อไร เพราะอะไร
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสภาพอากาศใน
๑. นักเรียนร่วมกันตอบ
(นาที) ประเทศไทย เช่น ประเทศไทยมีกี่ฤดูอะไรบ้าง คาถามเกี่ยวกับสภาพอากาศ
(นร.ตอบ ๓ ฤดูกาล ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน)
ในประเทศไทย
แล้วแต่ละฤดูกาลเราแต่งกายเหมือนกันหรือไม่
(นร.ตอบ ไม่เหมือน)
๒. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือใบความรูท้ ี่ ๔
๒. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและ
ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง การแต่งกาย
สถานที่ ครูอธิบายเพิ่มเติม
ให้เหมาะสมกับฤดูกาลและ
สถานที่ ครูอธิบายเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้
- สื่อสไลด์ เรื่อง - แบบประเมิน
การแต่งกาย การตอบถาม
ให้เหมาะสม
กับฤดูกาล
และสถานที่
- สื่อของจริง
เสื้อตามฤดูกาล

- สื่อสไลด์
- แบบประเมิน
หรือใบความรู้ ผลงาน
ที่ ๔ เรื่อง
การแต่งกาย
ให้เหมาะสม
กับฤดูกาล
และสถานที่
- สื่อของจริง
(เสือ้ ผ้า)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้

๕๕
เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้

๓. เห็นประโยชน์
ของการแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาล
และสถานที่
3

ขั้นปฏิบัติ

๒๐ 1. ครูให้นักเรียนนาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
(นาที) ที่นกั เรียนชอบมากที่สุดที่นามาจากบ้าน
จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๗ คน
นาเสื้อผ้าของกลุ่มที่ตนเองมีอยู่ นามาแต่งกาย
ตามโจทย์ที่แต่ละกลุ่มได้รับ เช่น แต่งกายฤดู
หนาว ฤดูฝน รวมไปถึงการแต่งกายไปสถานที่
ต่าง ๆ เช่น ไปเที่ยว ไปวัด เป็นต้น
2. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๔ การแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ
ละ ๗ คน แต่งกายตามโจทย์
ที่แต่ละกลุ่มได้รบั (โดยเลือก
เสื้อผ้าทีเ่ ตรียมมาจากบ้าน
แล้ว)

2. นักเรียนทาใบงานที่ ๔
การแต่งกายให้เหมาะสม
กับฤดูกาลและสถานที่

- ใบงานที่ ๔
การแต่งกาย
ให้เหมาะสม
กับฤดูกาล
และสถานที่

๕๖
ลาดับ
ที่
4

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้
ขั้นสรุป

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุปความรูท้ ี่ได้จาก
(นาที) การเรยี นและประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้นแล้วรูส้ ึก
อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียนเจอปัญหา
อะไรบ้าง และมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร
(……………….)

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนและครูสรุป
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับ
๒. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)

สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๕๗

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรือ่ ง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
2. ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
3. สื่อของจริง ได้แก่ เสื้อแขนยาวและเสื้อคอกลมไม่มีแขน และเสือ้ ตามฤดูกาล ฯลฯ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถยกตัวอย่างการแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาลได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถแต่งกายให้เหมาะสมกับ
ฤดูกาลได้
ด้านเจตคติ
เห็นประโยชน์ของการแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาล

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบประเมินการตอบถาม ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

๕๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การตอบคาถาม
รายการประเมิน

ลาดับที่

๕
๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๕๙

เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

คะแนน
๕
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
บางส่วน
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและ
ยกมือตอบดีมาก ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่ ยกตัวอย่างการ

แต่งกายให้
เหมาะสมกับ
ฤดูกาลได้

ระดับ
รายการประเมิน
รวม
แต่งกายให้
การนาไป
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
เหมาะสมกับ ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา ความสะอาด (๒๐)
ฤดูกาลได้
ชีวิตประจาวัน และเหมาะสม เรียบร้อย

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๘–๒๐
๑๔-๑๗
๑๐–๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๖๑

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (๔)

ดี (๓)

ยกตัวอย่างการแต่ง
กายให้เหมาะสมกับ
ฤดูกาลได้

ยกตัวอย่าง
การแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาล
ได้ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน ดีเยี่ยม

ยกตัวอย่าง
การแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาล
ได้ถูกต้อง

พอใช้ (๒)

ยกตัวอย่าง
การแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาล
ได้ถูกต้อง แต่ยัง
ไม่ครอบคลุม
บางส่วน
แต่งกายให้เหมาะสม แต่งกายให้เหมาะสม แต่งกายให้เหมาะสม แต่งกายให้เหมาะสม
กับฤดูกาลได้
กับฤดูกาลได้อย่าง กับฤดูกาลได้ดี
กับฤดูกาลได้
ถูกต้องครบถ้วน
บางส่วน
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในการ ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน
เรียนการสอนและ การเรียนการสอนได้ ได้
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง
ในงานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งาน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
มีความเหมาะสม
บางครัง้
กับเวลาที่สง่
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
ดีมาก

ปรับปรุง (๑)
ยกตัวอย่าง
การแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาล
ได้น้อยหรือไม่ได้
และไม่เกิดความ
เข้าใจ
แต่งกายให้เหมาะสม
กับฤดูกาลได้น้อย
หรือไม่ได้เลย
ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

ความตั้งใจใน
การเรียน

รายการประเมิน
การตอบคาถาม การแสดงความ
ตรงประเด็น
คิดเห็น

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ความสาเร็จ
ของผลงาน

รวม
คะแนน
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

ระดับ
คุณภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๖๓

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
แต่งกายให้เหมาะสม
กับฤดูกาลและ
สถานที่อย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
แต่งกายให้เหมาะสม
กับฤดูกาลและ
สถานที่เป็นส่วนใหญ่

เห็นประโยชน์ของ
แต่งกายให้เหมาะสม
กับฤดูกาลและ
สถานที่เป็นบางครั้ง

ไม่เห็นประโยชน์
ของการแต่งกายให้
เหมาะสมกับฤดูกาล
และสถานที่

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

๖๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่

เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๖๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล โอกาส และสถานที่ จะช่วยทาให้ผู้สวมใส่
ดู ดี และยั ง ได้ รั บ ประโยชน์ ต่ า ง ๆ อี ก ด้ ว ย เช่ น ร่ า งกายอบอุ่ น ไม่ เ ป็ น ไข้ ห วั ด
เพราะสวมเสื้อผ้าหนา ๆ ในฤดูหนาว หรือเคลื่อนไหวได้สะดวกในขณะเล่นกีฬา
เพราะสวมชุดกีฬา เป็นต้น
๑) แต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล ควรปฏิบัติดังนี้
ฤดูหนาว ควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อหนา มีแบบที่ปกปิดร่างกายได้
มิดชิด ทาให้ร่างกายอบอุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัด
ฤดู ฝ น ควรเลื อ กเสื้ อ ผ้ า ที่ ค่อ นข้ า งหนา ถ้ า ออกนอกบ้ า นขณะฝนตก
ต้องใส่เสื้อกันฝนหรือกางร่ม เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหวัด
ฤดูร้อน ควรเลือกสวมเสื้อผ้าที่มีเนื้อบาง สวมใส่สบายเพื่อให้ระบายความ
ร้อนได้ดี ทาให้ไม่ร้อนมาก
๒) การแต่ งกายให้ เหมาะสมกั บ โอกาสและสถานที่ ควรคานึ ง ถึ ง สี สั น
และรูปแบบของเสื้อผ้า ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้
เวลาอยู่บ้าน แต่งกายตามสบายเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่ง่าย
เวลาไปโรงเรียน แต่งกายโดยชุดนักเรียนตามที่โรงเรียนกาหนด
เวลาไปนอกบ้าน แต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปเช่น ไปวัดควรใส่
เสื้อผ้าให้เรียบร้อย ไปเล่นกีฬาควรใส่ชุดกีฬา เพื่อให้ทะมัดทะแมง
เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงจะใส่เสื้อผ้าแตกต่างกัน เด็กผู้หญิงใส่ได้ทั้งกระโปรง
และกางเกง เด็กผู้ชายต้องใส่กางเกงเท่านั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๖๗

ใบงานที่ ๔ เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล
นัก เรียนระบายสีในวงกลมเป็ น สี ฟ้า (ฤดู หนาว) ระบายสี ในวงกลมเป็ น สีเ ขี ย ว
(ฤดูฝน) และระบายสีในวงกลมเป็นสีเหลือง (ฤดูร้อน)

ชื่อ……………………………..สกุล……………………….…..ชั้น………….เลขที่………….

๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล
นัก เรียนระบายสีในวงกลมเป็ น สี ฟ้า (ฤดู หนาว) ระบายสี ในวงกลมเป็ น สีเ ขี ย ว
(ฤดูฝน) และระบายสีในวงกลมเป็นสีเหลือง (ฤดูร้อน)

ชื่อ……………………………..สกุล………………………..ชั้น………….เลขที่…………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๖๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานง๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญ หา ทั กษะการทางานร่วมกัน และทั กษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิสัย ในการท างาน มี จิ ตส านึก ในการใช้พ ลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การดูแลรักษาเสื้อผ้า ทาให้เสื้อผ้าสะอาดใช้งานได้นาน และน่าสวมใส่อยูเ่ สมอ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถดูแลรักษาเสื้อผ้าด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของดูแลรักษาเสื้อผ้าเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้นานและทนทาน
๔. สาระการเรียนรู้
การดูแลรักษาเสื้อผ้า
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๗๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๕ การดูแลรักษาเสื้อผ้า
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
จุดประสงค์
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบ
- สื่อสไลด์ เรื่อง
(นาที) ทราบและทบทวนความรูเ้ ดิม เรือ่ ง จุดประสงค์การเรียนรู้
การดูแลรักษา
การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล
เสื้อผ้า
และสถานที่
๒. นักเรียนดูสื่อของจริง (เสื้อทีเ่ ปือ้ น ๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
- สื่อของจริงเสื้อที่
คราบสกปรก) แล้วร่วมกันอภิปราย
เปื้อนคราบสกปรก
แสดงความคิดเห็น
ครู : นักเรียนเห็นรอยเปื้อนที่
อยู่บนเสื้อไหม (นร.ตอบ เห็นครับค่ะ)
ครู : นักเรียนคิดว่าเป็นรอย
เปื้อนนีเ้ กิดจากอะไร (นร.ตอบ ตาม
ความคิด)
ครู : นักเรียนมีวิธีการดูแล
รักษาเสื้อผ้าของตนเองอย่างไร
(นร.ตอบ ตามความคิด)
๒ ๑. สามารถอธิบาย
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือ
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
- สื่อสไลด์หรือ
วิธีการดูแลรักษา
(นาที) ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การดูแลรักษา ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การดูแลรักษา ใบความรู้ที่ ๕
เสื้อผ้าได้
เสื้อผ้า และฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
เสื้อผ้า และฟังครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง การดูแล
๒. สามารถดูแลรักษา
๒. ครูให้นักเรียนสารวจเสื้อผ้าของ ๒. นักเรียนสารวจเสื้อผ้าของ
รักษาเสื้อผ้า
เสื้อผ้าด้วยตนเอง
ตนเองว่ามีรอยเปื้อนหรือไม่
ตนเองและตอบคาถาม

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบประเมิน
การตอบถาม

- แบบประเมิน
ผลงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้
อย่างถูกวิธี

๗๑

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

๓. เห็นความสาคัญ
ของดูแลรักษาเสือ้ ผ้า
เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้นานและทนทาน
๓

ขั้นปฏิบัติ

๔

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
(นร.ตอบ มี ไม่มี) ถ้ามี เกิดจากรอย
เปื้อนอะไร
๓. ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ
เสื้อหนูไปโดนอะไรมา (นร.ตอบ กิน
ข้าวแล้วโดนน้าแกงหกราดใส่เสื้อ)
๔. ครูถามนักเรียนว่าเมื่อเจอ
สถานการณ์แบบนี้นักเรียนควรทา
อย่างไร (นร.ตอบ ตามความคิดเห็น)
๑๕ 1. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๕
(นาที) การดูแลรักษาเสื้อผ้า
๕ ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรม
นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธี
แก้ปัญหาอย่างไร (……………….)

สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู้

๓. ตัวแทนนักเรียน ๑ คน
ออกมาแสดงบทบาทสมมติ
๔. นักเรียนตอบคาถาม/แสดง
ความคิดเห็น
1. นักเรียนทาใบงานที่ ๕
การดูแลรักษาเสื้อผ้า
๑. นักเรียนและครูสรุปความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รบั
๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่ได้เรียนเรื่องนี้
(ตื่นเต้นและสนุกสนาน)

- ใบงานที่ ๕
การดูแลรักษา
เสื้อผ้า
- แบบสังเกต

๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรือ่ ง การดูแลรักษาเสื้อผ้า
2. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้า
3. ใบงานที่ ๕ เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้า
4. สื่อของจริง ได้แก่ เสื้อทีเ่ ปื้อนคราบสกปรก
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้า
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษา
เสื้อผ้าได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถดูแลรักษาเสื้อผ้าด้วย
ตนเองอย่างถูกวิธี
ด้านเจตคติ
เห็นความสาคัญของดูแลรักษา
เสื้อผ้าเพือ่ ให้สามารถใช้งานได้นาน
และทนทาน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบถาม

แบบประเมินการตอบถาม

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๗๓
การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑

๗๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

คะแนน
๕
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
บางส่วน
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ แสดงความ
คิดเห็นและยกมือ คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและ
ตอบดีมาก
ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๗๕

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การดูแลรักษาเสือ้ ผ้า
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายวิธีการ
ดูแลรักษา
การนาไป
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
ดูแลรักษา
เสื้อผ้าด้วย
ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา ความสะอาด (๒๐)
เสื้อผ้าได้
ตนเอง
ชีวิตประจาวัน และเหมาะสม เรียบร้อย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๘–๒๐
๑๔-๑๗
๑๐–๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
อธิบายวิธีการดูแล
รักษาเสื้อผ้าได้

ดีมาก (๔)
อธิบายวิธีการดูแล
รักษาเสื้อผ้าได้
ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน ดีเยี่ยม

ดูแลรักษาเสื้อผ้าด้วย ดูแลรักษาเสื้อผ้า
ตนเอง
ด้วยตนเองได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและ
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
อธิบายวิธีการดูแล อธิบายวิธีการดูแล
รักษาเสื้อผ้าได้
รักษาเสื้อผ้าได้
ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ยังไม่
ครอบคลุมบางส่วน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวิธีการดูแล
รักษาเสื้อผ้าได้น้อย
หรือไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ

ดูแลรักษาเสื้อผ้า
ด้วยตนเองได้ดี

ดูแลรักษาเสื้อผ้า
ด้วยตนเองได้
บางส่วน

ดูแลรักษาเสื้อผ้า
ด้วยตนเองได้น้อย
หรือไม่ได้เลย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

สามารถนาไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้

ไม่สามารถนาไป
ปรับใช้ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๗๗

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจใน การตอบคาถาม การแสดงความ การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
การเรียน
ตรงประเด็น
คิดเห็น
ในกิจกรรม
ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
การดูแลรักษา
เสื้อผ้าอย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เสื้อผ้าเป็นส่วนใหญ่ เสื้อผ้าเป็นบางครั้ง

ไม่เห็นประโยชน์
การดูแลรักษาเสื้อผ้า

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
ในการทากิจกรรม
เป็นบางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๗๙

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้า
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การดูแลรักษาเสือ้ ผ้า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๘๑

ใบความรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การดูแลรักษาเสื้อผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การดูแลรักษาเสือ้ ผ้า
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

การดูแลรักษาเสื้อผ้า
เมื่อแต่งกายสะอาดเรียบร้อยดีแล้ว นักเรียนจะต้องดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่
เพื่อให้เสื้อผ้าสะอาด ใช้งานได้นาน และน่าสวมใส่อยู่เสมอ
การดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ ในการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ช่วยแม่
ทาอาหาร รับประทานอาหาร เล่นเดินไปโรงเรียน ไปเที่ยว นักเรียนสามารถดูแล
รักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้สะอาดขณะสวมใส่ได้ โดยปฏิบัติดังนี้
๑) ขณะช่วยแม่ทาอาหาร ควรสวมใส่ผ้ากันเปื้อน เพื่อป้องกัน ไม่ให้เสื้อผ้า
สกปรก
๒) ขณะรับประทานอาหาร ควรรับประทานอย่างระมัดระวังไม่ให้อาหารหก
รดเสื้อผ้า และไม่ควรใช้ชายเสื้อเช็ดปากหรือเช็ดมือ
๓) ขณะเล่น ไม่เล่นในที่ที่มีน้าขังเฉอะแฉะ ไม่นั่งบนพื้นที่สกปรก ถ้าพื้นหรือ
เก้าอี้สกปรกควรทาความสะอาดก่อนที่จะนั่ง
๔) ขณะเดิ นทางไปโรงเรีย น ควรเดิน ชิดริม ขอบทางหรื อเดิน บนทางเท้ า
ไม่ควรเหยียบย่าที่ที่มีน้าขังเพราะจะทาให้รองเท้าและถุงเท้าเปรอะเปื้อนหรืออาจ
ลื่นล้มได้
๕) ขณะนั่งเรีย นหนั งสือ ควรระมั ดระวัง ฝุ่ นจากไส้ ดิน สอหรื อฝุ่ น ยางลบ
ถ้ามือเปื้อนไม่ควรเช็ดหรือจับเสื้อผ้า เพราะจะทาให้เสื้อผ้าสกปรก การใช้สีเทียน
สีชอล์ก หรือ สีน้าระบายสีภาพควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่นามาขีดเขียนบนเสื้อผ้า
เพราะจะทาเสื้อผ้ามีรอยเปื้อนและซักทาความสะอาดยาก

๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๖) ขณะไปเที่ยวสวนสาธารณะ ก่อนที่จะนั่งลงบนม้านั่งควรสารวจก่อนว่า
ม้านั่งสกปรกหรือไม่ ถ้าม้านั่งไม่สะอาดก็ไม่ควรนั่ง และไม่ควรยืนพิงเสาไฟฟ้าหรือ
เสาในสวนสาธารณะเพราะจะทาให้เสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นสกปรกได้
การดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ ควรปฏิบัติดังนี้
๑) การถอดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ควรทาด้วยความระมัดระวัง เช่น
ค่อย ๆ ปลดกระดุมเสื้อทีละเม็ดเวลารูดซิปกระโปรงหรือซิปกางเกงต้องค่อย ๆ รูด
เพื่อให้ซิปเลื่อนได้สะดวกไม่ติดขัด
๒) การดูแลรักษาเสื้อผ้า ถ้ายังไม่นาเสื้อผ้าไปซัก ควรถอดแขวนผึ่งไว้หรือ
ใส่ในตะกร้าโปร่ง ๆ ไม่ควรนาเสื้อผ้าไปชุกหมกไว้เพราะจะทาให้อับชื้นและขึ้นรา
๓) การซ่อมแซมเสื้อผ้า ถ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่กระดุมหรือตะขอหลุด ซิปแตก
หรือฉีกขาด ควรบอกผู้ใหญ่ให้ช่วยซ่อมแซมก่อนที่จะนาไปซัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๘๓

ใบงานที่ ๕ เรื่อง การดูแลรักษาเสือ้ ผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การดูแลรักษาเสือ้ ผ้า
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย

ที่ปฏิบัติถูกต้อง และกา

ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….

๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง การดูแลรักษาเสือ้ ผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การดูแลรักษาเสือ้ ผ้า
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย

ที่ปฏิบัติถูกต้อง และกา

ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง แต่งตัวกันเถอะ

๘๕

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : __________________สกุล : _________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง

แต่งตัวกันเถอะ

คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม

ระดับความสามารถ

1. การทาความสะอาดร่างกาย
2. เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3. แต่งกายด้วยตนเอง
4 การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและสถานที่
5. การดูแลรักษาเสื้อผ้า
๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนี้
จานวน..........................
จานวน..........................
จานวน..........................

จานวน..........................
จานวน..........................

สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

ดีมาก

๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
จับเก็บให้ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๘๗

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
รหัสวิชา ง1๑101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จับเก็บให้ดี
รายวิชา การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
เวลา ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญ หา ทั กษะการทางานร่วมกัน และทั กษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การรู้จักเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวอย่างถูกต้อง เช่น การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น การจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียน ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานให้ถูกวิธี เป็นการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ซึ่ง
ต้องรู้จักทาอย่างสม่าเสมอ
๓. สาระการเรียนรู้
๑. การหยิบจับของใช้ส่วนตัว
๒. การจัดโต๊ะ ตู้ และชั้น
๓. การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
๔. อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
๕. การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
๔.จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. สามารถบอกวิธีการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวได้
2. สามารถอธิบายวิธีการจัด โต๊ะ ตู้ และชั้นได้
3. สามารถยกตัวอย่างวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนได้
4. สามารถยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารได้
5. สามารถบอกวิธีการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้

๘๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
ทักษะ/กระบวนการ
1. หยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวได้ได้อย่างคล่องแคล่ว
2. สามารถ จัด โต๊ะ ตู้ และชั้น ได้อย่างถูกวิธี
3. จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี
4. ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธี
5. สามารถจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้อย่างถูกวิธี
เจตคติ
1. มีมารยาทในการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
2. ตระหนักถึงความสาคัญของการจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
๓. มีความรับผิดชอบในจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนของตนเอง
๔. ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
๕. มีความรับผิดชอบในจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. การประเมินผลรวบยอด
๑. สังเกต การฝึกปฏิบัตกิ ารหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
๒. ใบงานที่ ๖ การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
๓. ใบงานที่ ๗ การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
๔. ใบงานที่ ๘ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
5. ใบงานที่ ๙ การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๘๙

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
3 ( ดี )
2 (พอใช้)
ผลงาน/ความรู้
ผลงานดีมาก
ผลงานดีมาก
ผลงานพอใช้
อธิบายเหตุผลได้ อธิบายเหตุผลได้ อธิบายเหตุผล
ชัดเจน มีความคิด มีความคิดริเริม่
การทางานไม่
สร้างสรรค์ริเริ่มดี สร้างสรรค์ดี
ชัดเจน
ทักษะการ
การทางานเป็น
มีขั้นตอน
มีขั้นตอนการทางาน
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดีมาก
การทางานดี
การอภิปราย
การปฏิบัติ
มีการอภิปราย
การปฏิบัตงิ าน
การทางานเป็นกลุม่ ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ไม่ชัดเจน
ดีมีการอภิปราย
การนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอน ได้
และในชีวิตประจาวัน ได้
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง
ในงานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมาย
บางครัง้ แต่งาน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
สร้างสรรค์งานได้ มีความเหมาะสม บางครัง้
อย่างถูกต้อง
กับเวลาที่สง่
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
ดีมาก
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

1 (ปรับปรุง)
ผลงานต้องปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทางานขาด
ความชัดเจน
ขั้นตอนการทางาน
ควรปรับปรุง
การอภิปรายการ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
ต้องปรับปรุง
ไม่สามารถนาไป
ปรับใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ประเด็น
การประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน
การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

การแสดงความ
คิดเห็น

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

เกณฑ์การประเมินการสังเกต
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบอย่างตรง
ตอบคาถาม
บางครัง้ และตอบ
ประเด็นคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง
คาถามถูกเป็น
ถูกทุกข้อ
บางครัง้
เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ
การหยิบจับของใช้ การหยิบจับของใช้ การหยิบจับของใช้
การจัด โต๊ะ ตู้ ชั้น การจัด โต๊ะ ตู้ ชั้น การจัด โต๊ะ ตู้ ชั้น
อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียน
และอุปกรณ์ในการ และอุปกรณ์ในการ และอุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหาร รับประทานอาหาร รับประทานอาหาร
อย่างสม่าเสมอ
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
อย่างดี
กิจกรรม
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

1 (ปรับปรุง)
ไม่สนใจในการ
เรียน คุยและเล่น
กันในขณะเรียน
ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่
กาหนดให้
ไม่เห็นประโยชน์
ของการหยิบจับ
ของใช้ การจัด โต๊ะ
ตู้ ชั้น อุปกรณ์การ
เรียน และอุปกรณ์
ในการรับประทาน
อาหาร
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง จัดเก็บให้ดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การหยิบจับของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธีจะทาให้ผู้ใช้สะดวกสบายในการใช้งาน และไม่สกปรกไม่แตก
เสียหาย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถบอกวิธีการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
หยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวได้อย่างคล่องแคล่ว
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีมารยาทในการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
๔. สาระการเรียนรู้
การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๙๑

๙๒

ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑

๒

๑. สามารถบอกวิธีการ
หยิบจับและใช้ของใช้
ส่วนตัวได้
๒. หยิบจับและใช้ของใช้
ส่วนตัวได้ได้อย่าง
คล่องแคล่ว
๓. มีมารยาทในการหยิบ
จับและใช้ของใช้ส่วนตัว

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๖ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี จานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนให้
๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) นักเรียนทราบ และทบทวนความรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
เดิม เรือ่ ง การดูแลรักษาเสือ้ ผ้า
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
โดยใช้คาถามต่อไปนี้
ครู : ของใช้ส่วนตัวที่นักเรียน
รู้จักมีอะไรบ้าง มีวิธีการใช้และเก็บ
รักษาอย่างไร
ครู : ของใช้ส่วนตัวทุกชนิดเรา
สามารถให้คนอื่นยืมใช้ได้หรือไม่
เพราะอะไร
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือ
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
(นาที) ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง การหยิบจับและ ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง การหยิบ
ใช้ของใช้ส่วนตัว
จับและใช้ของใช้ส่วนตัว
๒. ครูให้นักเรียนดูครูสาธิตการหยิบ
จับและใช้ของใช้ส่วนตัว

๒. นักเรียนดูครูสาธิตการหยิบ
จับและใช้ของใช้ส่วนตัว

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์เรื่อง
การหยิบจับและ
ใช้ของใช้ส่วนตัว

- แบบประเมิน
การตอบถาม

- สื่อสไลด์หรือ
- แบบประเมิน
ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง ผลงาน
การหยิบจับและ
ใช้ของใช้ส่วนตัว
- สื่อของจริง
(แก้วน้า แปรงสีฟัน
ฯลฯ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

๙๓

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

๓

ขั้นปฏิบัติ

๔

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๑๕ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน
(นาที) ทากิจกรรมฝึกปฏิบัติการหยิบจับ
และใช้ของใช้ส่วนตัว
๕ ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่นถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรม
นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้าง และมี
วิธีแก้ปัญหาอย่างไร (……………….)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน - สื่อของจริง
ทากิจกรรมฝึกปฏิบัติการหยิบ (แก้วน้า แปรงสีฟัน
จับและใช้ของใช้ส่วนตัว
ฯลฯ)
๑. นักเรียนและครูสรุปความรู้
- แบบสังเกต
และประสบการณ์ที่ได้รบั
๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่ได้เรียนเรื่องนี้
(ตื่นเต้นและสนุกสนาน)

๙๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
2. ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้สว่ นตัว
3. สื่อของจริง ได้แก่ แปรงสีฟัน หวี ผ้าขนหนู ฯลฯ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ฝึกปฏิบัติการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
สามารถบอกวิธีการหยิบจับและ
การตอบถาม
แบบประเมินการตอบถาม ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป
ใช้ของใช้ส่วนตัวได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
หยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวได้ได้ การประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป
อย่างคล่องแคล่ว
ด้านเจตคติ
มีมารยาทในการหยิบจับและใช้ของ
การสังเกต
แบบการสังเกต
ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้ส่วนตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๙๕
การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑

๙๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของ
เนื้อหา
กล้าแสดง
ความคิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี

นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ

๒
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน

๑
เนื้อหาไม่
ถูกต้อง

นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๙๗

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ บอกวิธีการ หยิบจับและใช้
การนาไป
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
หยิบจับและใช้ ของใช้ส่วนตัว ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา ความสะอาด (๒๐)
ของใช้ส่วนตัว
ได้ได้อย่าง
ชีวิตประจาวัน และเหมาะสม เรียบร้อย
ได้
คล่องแคล่ว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๘–๒๐
ดีมาก (๔)
๑๔-๑๗
ดี (๓)
๑๐–๑๓
พอใช้ (๒)
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง (๑)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๙๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
บอกวิธีการหยิบจับ บอกวิธีการหยิบจับ บอกวิธีการหยิบจับ บอกวิธีการหยิบจับ
และใช้ของใช้ส่วนตัว และใช้ของใช้ส่วนตัว และใช้ของใช้ส่วนตัว และใช้ของใช้ส่วนตัว
ได้
ได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน
หยิบจับและใช้ของใช้ หยิบจับและใช้ของ
ส่วนตัวได้ได้อย่าง
ใช้สว่ นตัวได้อย่าง
คล่องแคล่ว
คล่องแคล่วถูกต้อง
ครบถ้วน ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและ
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก

ปรับปรุง (๑)
บอกวิธีการหยิบจับ
และใช้ของใช้ส่วนตัว
ได้น้อยหรือไม่ได้
และไม่เกิดความ
เข้าใจ

หยิบจับและใช้ของ
ใช้ส่วนตัวได้ดี

หยิบจับและใช้ของ หยิบจับและใช้ของ
ใช้ส่วนตัวได้บางส่วน ใช้สว่ นตัวได้น้อย
หรือไม่ได้เลย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

สามารถนาไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้

ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๙๙

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจใน การตอบคาถาม การแสดง
การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ
การเรียน
ตรงประเด็น ความคิดเห็น ในกิจกรรม ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๐๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
การหยิบจับและ
ใช้ของใช้ส่วนตัว
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
การหยิบจับและ
ใช้ของใช้ส่วนตัวเป็น
ส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
การหยิบจับและ
ใช้ของใช้ส่วนตัวเป็น
บางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์
การหยิบจับและ
ใช้ของใช้ส่วนตัว

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๐๑

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้สว่ นตัว นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๐๓

ใบความรู้ที่ ๖ เรือ่ ง การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

การหยิบจับของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว คือ ของใช้ที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อนื่ เพราะอาจติดโรคต่าง ๆ ได้
ของใช้ ส่ ว นตั ว ที่ ใ ช้ เ ป็ น ประจ า ได้ แ ก่ แปรงสี ฟั น หวี ช้ อ น ส้ อ ม และแก้ ว น้ า
ซึ่งของใช้ส่วนตัวแต่ละชนิด มีวิธีการหยิบจับและใช้งานแตกต่างกัน
ถ้าหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธีจะทาให้ผู้ใช้สะดวกสบายในการใช้
ของใช้นั้นใช้งานได้นาน ไม่สกปรกและแตกหักเสียหาย
การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวแต่ละชนิดมีวิธีการดังนี้
แปรงสีฟัน
- การหยิบจับ ใช้มือที่ถนัดจับด้ามแรงให้กระชับมือจนกว่าจะแปรงฟัน
- การใช้งาน แปรงสีฟัน ใช้แปรงฟันให้สะอาด หลังใช้ควรล้างคราบ
ยาสีฟันและฟองออกให้หมดก่อนเก็บไว้ในที่เก็บ
หวี
- การหยิบจับ ใช้มือที่ถนัดจับด้ามหวีให้กระชับมือจนกว่าจะหวีผมเสร็จ
- การใช้งาน หลังใช้ควรดึงเส้นผมออกให้หมดแล้วเก็บไว้ในที่เก็บ
ช้อนและส้อม
- การหยิบจับช้อนส้อม จับด้ามช้อนด้วยมือขวา และจับด้ามส้อมด้วยมือ
ซ้ายให้กระชับมือ ขณะตักอาหารจนกว่าจะรับประทานเสร็จ
- การใช้งาน ช้อน ส้อม ใช้ตักอาหารรับประทาน หลังใช้ล้างให้สะอาด
ผึ่งให้แห้ง ก่อนเก็บไว้ในที่เก็บ

๑๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แก้วน้า
- การหยิบจับแก้วน้า แก้วมีหู ใช้มือที่ถนัดสอดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง
นิ้วก้อยเข้าไปในหูแก้ว แล้วใช้นิ้วโป้งวางบนหูแก้ว จับยกแก้วน้าขึ้นดื่ม
- แก้วไม่มีหู ใช้มือที่ถนัดวางนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วก้อย จับแก้วด้านหน้า
และนิ้วโป้งจับแก้วด้านหลังตรงกึ่งกลางแก้ว จับยกแก้วน้าขึ้นดื่ม
- การใช้งาน แก้วน้าใช้ใส่น้าดื่มและเครื่องดื่มอื่น ๆ หลังใช้ควรล้าง
ให้สะอาด คว่าไว้ให้แห้งจึงนามาใช้อีกครั้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๐๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง จัดเก็บให้ดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัก ษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดโต๊ะตู้และชั้นให้ถูกวิธีเป็นการฝึกระเบียบวินัยและสะดวกต่อการใช้งาน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถอธิบายวิธีการจัด โต๊ะ ตู้ และชั้นได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น ได้อย่างถูกวิธี
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
๔. สาระการเรียนรู้
การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้นหนังสือ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
๑

๒

๑. สามารถอธิบาย
วิธีการจัด โต๊ะ ตู้ และ
ชั้นได้
๒. สามารถ จัด โต๊ะ ตู้
และชั้น ได้อย่างถูกวิธี
๓. ตระหนักถึง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี จานวน 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการ เวลาที่
แนวการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์
(นาที) และทบทวนความรู้เดิม เรื่อง การหยิบ การเรียนรู้
จับของใช้ส่วนตัว
๒. ครูสร้างสถานการณ์การจัดโต๊ะ
๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
(ไม่เป็นระเบียบและเป็นระเบียบ)
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ครู : นักเรียนเห็นอะไรจากโต๊ะ
เขียนหนังสือบ้าง (นร.ตอบ ตาม
ความคิด)
ครู : นักเรียนควรจัดโต๊ะเขียน
หนังสือแบบนี้หรือไม่ เพราะอะไร
(นร.ตอบ ไม่ เพราะไม่เป็นระเบียบ)
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือ
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
(นาที) ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้
ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง การจัด โต๊ะ
และชั้น และฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
ตู้ และชั้น และฟังครูอธิบาย
เพิ่มเติม
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน
๓. ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัตกิ ารจัดโต๊ะ ๓. นักเรียนฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะ
ตู้ ชั้น ให้เป็นระเบียบตามวิธีการของ ตู้ ชั้น ให้เป็นระเบียบตามวิธีการ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
- แบบประเมิน
เรื่อง การจัด การตอบถาม
โต๊ะ ตู้ และชั้น
- สื่อของจริง
โต๊ะ ไม่เป็น
ระเบียบและ
เป็นระเบียบ

- สื่อสไลด์หรือ - แบบประเมิน
ใบความรู้ที่ ๗ ผลงาน
เรื่อง การจัด
โต๊ะ ตู้ และชั้น
- สื่อของจริง
โต๊ะ ตู้ และชั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่

๑๐๗

ขั้นตอนการ เวลาที่
จัดการเรียนรู้ ใช้

ความสาคัญของการจัด
โต๊ะ ตู้ และชั้น
๓

ขั้นปฏิบัติ

4

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
นักเรียน พร้อมบอกเหตุผล
เพราะอะไรถึงจัดแบบนี้
๑๕ 1.ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๖
(นาที) การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น

กิจกรรมนักเรียน
ของนักเรียน พร้อมบอกเหตุผล

๕ ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียน
เจอปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธีแก้ปัญหา
อย่างไร (……………….)

๑. นักเรียนและครูสรุปความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รบั
๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่ได้เรียนเรื่องนี้
(ตื่นเต้นและสนุกสนาน)

1. นักเรียนทาใบงานที่ ๖
การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ใบงานที่ ๖
การจัด โต๊ะ ตู้
และชั้น
- แบบสังเกต

๑๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
2. ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
3. ใบงานที่ ๗ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
4. สื่อของจริง ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
สามารถอธิบายวิธีการจัด โต๊ะ ตู้ และชั้นได้
การตอบถาม
แบบประเมินการตอบถาม ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถ จัด โต๊ะ ตู้ และชั้น ได้อย่างถูกวิธี การประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป
ด้านเจตคติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัด โต๊ะ ตู้
การสังเกต
แบบการสังเกต
ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป
และชั้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๐๙
การตอบคาถาม

ลาดับ
รายการประเมิน
ที่
๑ ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
๒ กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

๕

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของ
เนื้อหา
กล้าแสดง
ความคิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน

นักเรียนกล้าแสดง นักเรียนกล้า
ความคิดเห็นและ แสดงความ
ยกมือตอบดีมาก คิดเห็นและยก
มือตอบดี

นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบ

นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
บางคาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

๑๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่

อธิบาย
วิธีการจัด
โต๊ะ ตู้
และชั้นได้

รายการประเมิน
จัด โต๊ะ ตู้
การนาไป
การส่งงาน การทางานมี
และชั้น
ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา ความสะอาด
ได้อย่างถูกวิธี ชีวิตประจาวัน และเหมาะสม เรียบร้อย

รวม
คะแนน
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๘–๒๐
๑๔-๑๗
๑๐–๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

ระดับ
คุณภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๑๑
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
อธิบายวิธีการจัด โต๊ะ
ตู้ และชั้นได้

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
อธิบายวิธีการจัด โต๊ะ อธิบายวิธีการจัด โต๊ะ อธิบายวิธีการจัด โต๊ะ
ตู้ และชั้นได้ถูกต้อง ตู้ และชั้นได้ถูกต้อง ตู้ และชั้นได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
แต่ยังไม่ครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางส่วน

จัด โต๊ะ ตู้ และชั้น ได้

จัด โต๊ะ ตู้ และชั้น ได้
อย่างถูกวิธี
อย่างถูกวิธีครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลามี
และเหมาะสม
ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดีมาก

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวิธีการจัด โต๊ะ
ตู้ และชั้นได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิดความ
เข้าใจ

จัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
ได้ดี

จัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
ได้บางส่วน

จัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
ได้น้อยหรือไม่ได้เลย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนได้

สามารถนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้

รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๑๑๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่

ความตั้งใจใน
การเรียน

รายการประเมิน
การตอบคาถาม การแสดงความ
ตรงประเด็น
คิดเห็น

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ความสาเร็จ
ของผลงาน

รวม
คะแนน
(๒๐)

ระดับ
คุณภาพ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๑๓

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
การจัด โต๊ะ ตู้ และ
ชั้นอย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
การจัด โต๊ะ ตู้ และ
ชั้นเป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
การจัด โต๊ะ ตู้ และ
ชั้นเป็นบางครั้ง
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์
การจัด โต๊ะ ตู้
และชั้น
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

๑๑๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น

เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๑๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชัน้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ และชั้นวางหนังสือ
เมื่ อ อยู่ บ้ า นนั ก เรี ย นควรปรึ ก ษากั บ ผู้ ป กครองเกี่ ย วกั บ การจั ด โต๊ ะ เขี ย นหนั ง สื อ
ของตนเอง เพื่ อ จะได้ มี ที่ ส่ ว นตั ว ส าหรั บ อ่ า นหนั ง สื อ ท าการบ้ า น หรื อ เขี ย นงานที่ ช อบ
การจัดโต๊ะเขียนหนังสือมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
๑) หาบริเวณมุ มห้อ ง เพื่อ ตั้ง โต๊ะ เตี้ย ๆ บนพื้น ตั้ง ตู้ห รือชั้ นวางหนังสื อไว้ข้า ง ๆ
หรือวางหนังสือและสมุดบนโต๊ะ โดยมีที่คั้นหนังสือกั้นไว้
๒) ถ้าบ้านมีพื้นที่กว้างขวางควรหามุมที่มีแสงสว่างตั้งโต๊ะและเก้าอี้
๓) ควรมี โ คมไฟเล็ ก ๆ ตั้ ง ไว้ ที่ โ ต๊ ะ เพื่ อ ให้ มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอส าหรั บ การอ่ า น
หรือเขียนหนังสือในเวลากลางคืน
๔) ถ้ามีตู้หรือชั้น ควรใช้ที่คั้นหนังสือจัดหนังสือและสมุดแยกกัน ให้สันหนังสือออก
จะช่วยให้ค้นหาหรือหยิบหนังสือได้สะดวก
๕) ควรมี ถั ง ขยะไว้ ข้ า ง ๆ โต๊ ะ ส าหรั บ ทิ้ ง สิ่ ง ของที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว เช่ น เศษกระดาษ
เศษยางลบ เศษดินสอที่เหลาแล้ว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
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การจัดชั้นวางรองเท้า
รองเท้าเป็นเครื่องแต่งกายที่ต้องจัดเก็บไว้ในตู้หรือวางบนชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อย
เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้โดยมีวิธีการจัดเก็บดังนี้
๑) จั ด ชั้ น วางรองเท้ า ให้ ชิ ด ผนั ง ใกล้ กั บ ประตู ท างเข้ า ออกของบ้ า น ซึ่ ง เป็ น ที่
ที่ระบายอากาศได้ดี
๒) ควรแยกชั้นวางรองเท้าโดยจัดเป็นพวก ๆ ได้แก่ รองเท้าสาหรับใส่ไปโรงเรียน
และรองเท้าสาหรับใส่อยู่บ้าน
๓) ก่ อ นเข้ า บ้ า นให้ ถ อดรองเท้ า เคาะเศษดิ น ออกแล้ ว น าไปวางบนชั้ น รองเท้ า
ให้เรียบร้อย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ใบงานที่ ๖ เรื่อง การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนออกแบบการจัดโต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ และชั้นวางในห้องให้
เหมาะสม

ดีมาก

ดี

พอใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
๑๑๙
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง จัดเก็บให้ดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานง๑.๑
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัก ษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทั ก ษะกระบวนการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะการท างานร่ วมกั น และทั ก ษะการแสวงหาความรู้
มี คุ ณ ธรรม และลั ก ษณะนิ สั ย ในการท างาน มี จิ ต ส านึ ก ในการใช้ พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน ทาให้สะดวกต่อการหยิบไปใช้ในการเรียน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถยกตัวอย่างวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีความรับผิดชอบในจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนของตนเอง
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีวินัย
7. กิจกรรมการเรียนรู้

๑๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑.
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๘ การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี จานวน ๖ ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียน ๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) ทราบและทบทวนความรูเ้ ดิม
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่อง การจัดโต๊ะ ตู้ และชั้น
๒. ครูนาสื่ออุปกรณ์การเรียนมาให้ ๒. นักเรียนร่วมกันตอบ
นักเรียนดูและถามนักเรียนว่าคือ คาถาม
อะไร ใช้ทาอะไร มีวิธีการจัดเก็บ
อย่างไรบ้าง เช่น
ครู : นี่เรียกว่าอะไร (นร.ตอบ
ดินสอ)
ครู : ใช้ทาอะไร (นร.ตอบ ใช้
เขียนหนังสือ)
ครู : มีวิธีการจัดเก็บอย่างไรบ้าง
(นร.เก็บใส่กล่องดินสอ)
๒ ๑. สามารถยกตัวอย่างวิธี
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสไลด์หรือ
๑. นักเรียนดูสไลด์หรือใบ
การจัดเก็บอุปกรณ์การ
(นาที) ใบความรู้ที่ ๘ การจัดเก็บอุปกรณ์ ความรู้ที่ ๘ การจัดเก็บ
เรียนได้
การเรียน และครูอธิบายเพิม่ เติม อุปกรณ์การเรียน และครู
๒. จัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
อธิบายเพิ่มเติม
ด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
๓. มีความรับผิดชอบใน
๔ คนออกมาสาธิตการจัดเก็บ
๔ คน และส่งตัวแทนมา
จัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์การเรียน
สาธิตการจัดเก็บอุปกรณ์การ
ของตนเอง
เรียน

สื่อการเรียนรู้
- สื่อสไลด์เรื่อง
การจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียน
- สื่อของจริง
ดินสอ

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบประเมิน
การตอบถาม

- สไลด์หรือ
- แบบประเมิน
ใบความรู้ที่ ๘ ผลงาน
การจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียน
- สื่อของจริง
(อุปกรณ์
การเรียน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
ลาดับ
ที่
๓
๔

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑๒๑
ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นปฏิบัติ
ขั้นสรุป

เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1๕ 1. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม
1. นักเรียนทาใบงานที่ ๗
- ใบงานที่ ๗
(นาที) ใบงานที่ ๗ การจัดเก็บอุปกรณ์
การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน การจัดเก็บ
การเรียน
อุปกรณ์การเรียน
๕ ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
๑. นักเรียนและครูสรุป
- แบบสังเกต
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ความรู้และประสบการณ์ที่
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ได้รับ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
๒. นักเรียนตอบคาถาม
ครู : นักเรียนทากิจกรรม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
ข้างต้นแล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
ครู : จากการทากิจกรรม
สนุกสนาน)
นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้าง และมี
วิธีแก้ปัญหาอย่างไร (……………….)

๑๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรือ่ ง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
2. ใบความรู้ที่ ๘ การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
3. ใบงานที่ ๗ การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
4. สื่ออุปกรณ์การเรียนชนิดต่าง ๆ และหนังสือ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๗ การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถยกตัวอย่างวิธกี ารจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียนได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
ด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธี
ด้านเจตคติ
มีความรับผิดชอบในจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียนของตนเอง

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบถาม

แบบประเมินการตอบถาม

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๒๓
การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑

๑๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

คะแนน
๕
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
บางส่วน
นักเรียนกล้าแสดง นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
ความคิดเห็นและ แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ
ยกมือตอบดีมาก คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๒๕

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่
ยกตัวอย่าง
จัดเก็บอุปกรณ์
การนาไป
วิธีการจัดเก็บ
การเรียนด้วย
ประยุกต์ใช้ใน
อุปกรณ์การเรียน
ตนเองได้
ชีวิตประจาวัน
ได้
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

การส่งงาน การทางานมี
ตรงต่อเวลา ความสะอาด
และเหมาะสม เรียบร้อย

รวม
คะแนน
(๒๐)

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
๑๘–๒๐
ดีมาก (๔)
๑๔-๑๗
ดี (๓)
๑๐–๑๓
พอใช้ (๒)
ต่ากว่า ๑๐
ปรับปรุง (๑)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

ระดับ
คุณภาพ

๑๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
ยกตัวอย่างวิธกี าร
จัดเก็บอุปกรณ์การ
เรียนได้
จัดเก็บอุปกรณ์การ
เรียนด้วยตนเองได้
การนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
เวลาและเหมาะสม

การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ยกตัวอย่างวิธกี ารจัดเก็บ ยกตัวอย่างวิธกี ารจัดเก็บ ยกตัวอย่างวิธกี ารจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียนได้ อุปกรณ์การเรียนได้ อุปกรณ์การเรียนได้
ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจนดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน
จัดเก็บอุปกรณ์
การเรียนด้วยตนเอง
ได้ถูกต้องครบถ้วน
ดีเยี่ยม
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและใน
ชีวิตประจาวัน
ส่งงานตรงเวลามี
ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดีมาก

ปรับปรุง (๑)
ยกตัวอย่างวิธกี ารจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียนได้
น้อยหรือไม่ได้และไม่
เกิดความเข้าใจ

จัดเก็บอุปกรณ์
การเรียนด้วยตนเอง
ได้ดี

จัดเก็บอุปกรณ์
การเรียนด้วยตนเอง
ได้บางส่วน

จัดเก็บอุปกรณ์
การเรียนด้วยตนเอง
ได้น้อยหรือไม่ได้เลย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

สามารถนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบทุก
ส่วน และส่งงานไม่
ตรงเวลาเป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๒๗

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

ความตั้งใจใน
การเรียน

รายการประเมิน
การตอบคาถาม การแสดงความ การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ
ตรงประเด็น
คิดเห็น
ในกิจกรรม
ของผลงาน

รวม
ระดับ
คะแนน
คุณภาพ
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๒๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจในการ
เรียน
การตอบคาถามตรง
ประเด็น

การแสดงความ
คิดเห็น
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อยใน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
ร่วมตอบคาถามใน
ร่วมตอบคาถามใน
ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
เรื่องที่ครูถามและ
เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบอย่างตรงประเด็น ตอบคาถามส่วนมาก บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกทุกข้อ
ถูกต้อง
คาถามถูกเป็นบางครั้ง
เห็นประโยชน์ของ
เห็นประโยชน์ของ
เห็นประโยชน์ของ
การจัดเก็บอุปกรณ์
การจัดเก็บอุปกรณ์
การจัดเก็บอุปกรณ์
การเรียนอย่าง
การเรียน เป็นส่วน
การเรียน เป็นบางครัง้
สม่าเสมอ
ใหญ่
ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและช่วยเหลือ ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทา
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่ใน เพื่อนในการทา
กิจกรรม
การทากิจกรรม
กิจกรรมเป็นบางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพเสร็จ ผลงานมีคุณภาพเสร็จ
และเสร็จตาม
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด ไม่ทันตามกาหนด
กาหนดเวลา
เล็กน้อย
เวลา

ปรับปรุง (๑)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกันใน
ขณะเรียน
ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

ไม่เห็นประโยชน์
การจัดเก็บอุปกรณ์
การเรียน
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๒๙

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๓๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๓๑

ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ หนังสือ สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ดินน้ามัน และสี
ชนิดต่าง ๆ จาเป็นต้องจัดเก็บเพื่อให้สะดวกต่อการหยิบไปใช้ในการเรียน
๑) จัดเก็บหนังสือ มีวิธีการจัดเก็บดังนี้
๑) จัดหาที่เก็บหนังสือ เช่น ชั้นวางหนังสือ ตู้ หรือกล่องใส่หนังสือ
๒) แยกประเภทหนังสือ ได้แก่ หนังสือเรียน หนังสือนิทาน หนังสือความรู้
รอบตัว และหนังสือการ์ตูน
๓) จัดหนังสือตามลักษณะของอุปกรณ์ที่จัดเก็บ เช่น การจัดหนังสือเข้าตู้
หรือชั้น ควรแยกเป็นกลุ่ม วางเรียงตามขนาดจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่ พร้อมกับหันสันปก
ออกด้านนอก เพื่อให้หยิบได้สะดวก
การจัดหนังสือใส่กล่องหนังสือ ควรเขียนชื่อประเภทของหนังสือไว้หน้ากล่อง
เพื่อให้ทราบว่าในกล่องมีหนังสือประเภทใด
๒) การจัดเก็บ สมุด เช่น สมุดบันทึกส่วนตัว สมุดบันทึกการบ้าน หรือสมุดที่ใช้
เรียนทั่วไป ควรวางซ้อนกันไว้บนโต๊ะหรือบนชั้น โดยวางสมุดปกแข็งไว้ด้านล่างและวาง
สมุดปกอ่อนไว้ด้านบน
๓) การจั ดเก็ บ เครื่องเขียน เครื่ อ งเขี ยนที่ ใช้ เป็ น ประจ า ได้ แก่ ดิ นสอ ยางลบ
กบเหลาดินสอ ไม้บรรทัด และสี มีวิธีการจัดเก็บดังนี้
๑) ดิ นสอและไม้ บ รรทั ด ควรวางรวมกั น ไว้ ในกล่อ งดิ น สอหรื อ กระป๋ อ ง
ใส่ดินสอ แล้ววางยางลบและกบเหลาดินสอไว้ด้านข้าง
๒) ดิ น สอสี สี เที ย น สี ซอล์ ก ควรเก็ บใส่ ก ล่ อ งแยกตามชนิ ด ของสี ส่ ว น
ดินน้ามันควรเก็บใส่ถุงหรือกล่องพลาสติก

๑๓๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพสิง่ ของกับที่เก็บสิ่งของนัน้ ให้ถกู ต้อง

ดีมาก

ดี

พอใช้

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๓๓

เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพสิง่ ของกับที่เก็บสิ่งของนัน้ ให้ถกู ต้อง

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที…่ ……….
ดีมาก

พอใช้

ดี

๑๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง จัดเก็บให้ดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มี ความคิดสร้างสรรค์ มี ทัก ษะกระบวนการทางาน ทัก ษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารควรเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
ใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธี
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้อปุ กรณ์ในการรับประทานอาหารที่ถูกวิธี
๔. สาระการเรียนรู้
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใฝ่เรียนรู้
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑

๒

๑๓๕

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๙ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี จานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา

๑. สามารถยกตัวอย่าง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ขั้นสอน

๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ
(นาที) และทบทวนความรู้เดิมเรื่อง การจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียน
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาโดยใช้
คาถามต่อไปนี้
- ครูนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหารมาให้นกั เรียนดู เช่น
(จาน ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้า)
ครู : นี่คืออะไร
ครู : จาน มีไว้สาหรับทาอะไร
(นร.ตอบ ใส่อาหาร)
ครู : นี่คืออะไร
ครู : ช้อน มีไว้สาหรับทาอะไร
(นร.ตอบ ตักอาหาร)
ครู : นี่คืออะไร
ครู : แก้วน้า มีไว้สาหรับทาอะไร
(นร.ตอบ ใส่น้าดื่ม)
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือ
(นาที) ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ใน

๑. นักเรียนรับทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. นักเรียนร่วมกันตอบ
คาถาม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
- แบบประเมิน
เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ การตอบถาม
ในการรับประทาน
อาหาร
- สื่อของจริง จาน
ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม
แก้วน้า

๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
- สื่อสไลด์หรือ
ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปกรณ์ที่ ใบความรู้ที่ ๙

- แบบประเมิน
ผลงาน

๑๓๖
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

รับประทานอาหารได้
๒. ใช้อุปกรณ์ใน
การรับประทานอาหาร
ได้อย่างถูกวิธี
๓. ตระหนักถึงความ
สาคัญของการใช้
อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารที่
ถูกวิธี

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
การรับประทานอาหาร
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน
แล้วเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหารโดยครูมรี ูปภาพ
อาหารมาให้ แล้วให้นักเรียนเลือกใช้
ภาชนะใส่อาหารให้เหมาะสม

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
ใช้ในการรับประทานอาหาร

การประเมิน
การเรียนรู้

เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้
ในการ
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
รับประทาน
๔ คนแล้วเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้ อาหาร
ในการรับประทานอาหารตาม - สื่อของจริง
ภาพที่ครูนามาแสดง
(อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การรับประทาน
อาหาร)

๓

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ 1. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๘ อุปกรณ์ 1. นักเรียนทาใบงานที่ ๘
(นาที) ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหาร

๔

ขั้นสรุป

๕ ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุปความรู้
(นาที) ที่ได้จากการเรยี นและประสบการณ์ที่
ได้จากการลงมือปฏิบัตงิ าน เช่น ถาม
นักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้นแล้ว
รู้สึกอย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียนเจอ
ปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธีแก้ปญ
ั หา
อย่างไร (……………….)

1. นักเรียนและครูสรุปความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รบั
๒. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)

- ใบงานที่ ๘
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การรับประทาน
อาหาร
- แบบสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๓๗

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อสไลด์ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
๒. ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
๓. ใบงานที่ ๘ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
๔. สื่อของจริง ได้แก่ จาน ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้า
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๘ เรือ่ ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การรับประทานอาหารได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารได้อย่างถูกวิธี
ด้านเจตคติ
ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบถาม

แบบประเมินการตอบถาม

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๓๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การตอบคาถาม
รายการประเมิน

ลาดับที่

๕
๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้องชัดเจน
ของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดีมาก

๔
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจนดี

คะแนน
๓
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน

นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี

นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ

๒
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหาไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและไม่ยก
มือตอบ ต้องมีครู
คอยกระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๓๙

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
รายการประเมิน
เลขที่
ยกตัวอย่าง
ใช้อุปกรณ์ใน
การนาไป
การส่งงาน การทางานมี คะแนน
อุปกรณ์ที่ใช้ใน การรับประทาน ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา ความสะอาด (๒๐)
การรับประทาน
อาหารได้
ชีวิตประจาวัน และเหมาะสม เรียบร้อย
อาหารได้
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๘–๒๐
๑๔-๑๗
๑๐–๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

ระดับ
คุณภาพ

๑๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่
ใช้ในการรับประทาน
อาหารได้

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่
ในการรับประทาน
ใช้ในการรับประทาน ใช้ในการรับประทาน
อาหารได้ถูกต้อง
อาหารได้ถูกต้อง
อาหารได้ถูกต้องแต่
ครบถ้วน ชัดเจน
ยังไม่ครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางส่วน

ใช้อุปกรณ์ในการ
ใช้อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารได้ รับประทานอาหารได้
ถูกต้องครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนและใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลามีความ
และเหมาะสม
รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
การทางานมีความ
สะอาดเรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดีมาก

ปรับปรุง (๑)
ยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่
ใช้ในการรับประทาน
อาหารได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิดความ
เข้าใจ

ใช้อุปกรณ์ในการ
ใช้อุปกรณ์ในการ
ใช้อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารได้ รับประทานอาหารได้ รับประทานอาหารได้
ดี
บางส่วน
น้อยหรือไม่ได้เลย
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

สามารถนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้

ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๔๑

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

ความตั้งใจใน
การเรียน

รายการประเมิน
การตอบคาถาม การแสดงความ
ตรงประเด็น
คิดเห็น

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ความสาเร็จ
ของผลงาน

รวม
คะแนน
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

ระดับ
คุณภาพ

๑๔๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ความตั้งใจในการเรียน สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน
การตอบคาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอย่าง
ตรงประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

การแสดงความคิดเห็น เห็นประโยชน์ของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหาร
อย่างสม่าเสมอ
การมีส่วนร่วมใน
ร่วมมือและช่วยเหลือ
กิจกรรม
เพื่อนในการทา
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
เป็นบางครัง้

ปรับปรุง (๑)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถาม
ไม่ตอบคาถามตาม
ในเรื่องที่ครูถามเป็น ประเด็นที่กาหนดให้
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็นบางครั้ง

เห็นประโยชน์ของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหาร
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่
ในการทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพเสร็จ
ช้ากว่าเวลาที่กาหนด
เล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหาร
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทา
กิจกรรมเป็นบางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพเสร็จ
ไม่ทันตามกาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์ของ
การจัดเก็บอุปกรณ์
การเรียน
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๔๓

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๔๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดงั นี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๔๕

ใบความรู้ที่ ๙ เรือ่ ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการรับประทานอาหาร
อุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการรั บ ประทานอาหาร มี หลายชนิ ด ควรเลื อ กใช้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
และเหมาะสม เพื่อให้สะดวกในการรับประทานอาหาร
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการรับประทานอาหารทีค่ วรรู้จัก มีดังนี้
๑) ภาชนะที่ใส่อาหาร มีหลายชนิด เช่น
จาน ใช้ใส่ข้าว หรือใส่อาหารประเภทผัด ยา หรืออาหารว่าง
ชาม ใช้ใส่อาหารประเภทน้า เช่น แกงจืด
ถ้วย ใช้ใส่อาหารประเภทที่มนี ้าน้อย เช่นน้าพริก
๒) อุปกรณ์ที่ใช้ตกั อาหาร ได้แก่
ช้อนและส้อม ใช้คู่กนั ในการตักอาหารต่าง ๆ
ทัพพี ใช้ตกั อาหารที่มีน้า เช่น แกง หรือใช้คนแกง
๓) แก้วน้า ใช้ใส่น้าดื่มและเครือ่ งดืม่ ต่าง ๆ

๑๔๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชี้แจง ให้นกั เรียนนาตัวอักษรใต้ภาพที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง

จาน

ชาม

ถ้วย

ก

ข

ค

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๔๗

เฉลยใบงานที่ ๘ เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นกั เรียนนาตัวอักษรใต้ภาพทีก่ าหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง

จาน

ชาม

ถ้วย

ก

ข

ค

ก

ข

ก

ก

ค

ข

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….

๑๔๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง จัดเก็บให้ดี
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดเก็บภาชนะใส่อาหารโดยการนาไปล้าง ทาความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยจะทาให้
นามาใช้งานได้อย่างสะดวก
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถบอกวิธีการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้อย่างถูกวิธี
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
มีความรับผิดชอบในจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. มีวินัย
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑

๒

๑๔๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๑๐ การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรูท้ ี่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี จานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอนการจัด เวลาที่
แนวการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา

๑. สามารถบอกวิธีการ
จัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
ได้
๒. สามารถจัดเก็บภาชนะ
ใส่อาหารได้อย่างถูกวิธี

ขั้นสอน

๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียน
(นาที) ทราบ และทบทวนความรู้เดิม
เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน
อาหาร
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา
โดยใช้คาถามต่อไปนี้
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพ จานข้าว
ที่กินเสร็จแล้ววางไว้บนโต๊ะ กับภาพที่
กินเสร็จแล้วเก็บไว้ในอ่างล้างจาน
แล้วร่วมกันสนทนา
- หากเป็นนักเรียน นักเรียนจะ
เลือกปฏิบัติตามภาพไหน เพราะอะไร
(นร.ตอบ……………….)
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือ
(นาที) ใบความรู้ที่ ๑๐ เรือ่ ง การจัดเก็บ
ภาชนะใส่อาหาร
๒. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
๔ คน ฝึกปฏิบัติ การจัดเก็บภาชนะ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. นักเรียนรับทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

- สื่อสไลด์ เรื่อง - แบบประเมิน
การจัดเก็บ
การตอบถาม
ภาชนะใส่อาหาร

๒. นักเรียนร่วมกันตอบ
คาถาม

- สื่อรูปภาพ
จานข้าวที่กิน
เสร็จแล้ววางไว้
บนโต๊ะ กับภาพ
ที่กินเสร็จแล้ว
เก็บไว้ในอ่าง
ล้างจาน

๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
ใบความรู้ที่ ๑๐ เรือ่ ง
การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
๒. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
๔ คน ฝึกปฏิบัตกิ ารจัดเก็บ

- สื่อสไลด์หรือ - แบบประเมิน
ใบความรู้ที่ ๑๐ ผลงาน
เรื่อง การจัด
เก็บภาชนะใส่
อาหาร

๑๕๐
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้

๓. มีความรับผิดชอบใน
จัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
สาหรับใส่อาหาร

สื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนักเรียน

ภาชนะสาหรับใส่อาหาร

3

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ 1. ครูให้นักเรียนทากิจกรรมใบงาน
(นาที) ที่ ๙ การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

1. นักเรียนทาใบงานที่ ๙
การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

4

ขั้นสรุป

5 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
(นาที) ความรูที่ไดจากการเรียนและ
ประสบการณที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติงาน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียน
เจอปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธี
แก้ปัญหาอย่างไร (……………….)

๑. นักเรียนและครูสรุป
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับ
๒. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อของจริง
ภาชนะสาหรับ
ใส่อาหาร
- ใบงานที่ ๙
การจัดเก็บ
ภาชนะใส่อาหาร
- แบบสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๕๑

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อสไลด์ เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
๒. ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
๓. ใบงานที่ ๙ เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
๔. สื่อของจริง ได้แก่ ถ้วย จาน
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
สามารถบอกวิธีการจัดเก็บ
การตอบถาม
แบบประเมินการตอบถาม
ภาชนะใส่อาหารได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร การประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
ได้อย่างถูกวิธี
ด้านเจตคติ
มีความรับผิดชอบในจัดเก็บ
การสังเกต
แบบการสังเกต
ภาชนะใส่อาหาร

เกณฑ์
ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป
ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป
ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การตอบคาถาม
รายการประเมิน

ลาดับที่

๕
๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๕๓
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้องชัดเจน
ของเนื้อหา
กล้าแสดงความคิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบดีมาก

คะแนน
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ
คิดเห็นและยก คิดเห็นและยก คิดเห็นและยก
มือตอบดี
มือตอบ
มือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหาไม่ถกู ต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและไม่
ยกมือตอบ ต้อง
มีครูคอยกระตุ้น

๑๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่
บอกวิธีการ
จัดเก็บภาชนะ
การนาไป
การส่งงาน
จัดเก็บภาชนะใส่ ใส่อาหารได้ ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา
อาหารได้
ชีวิตประจาวัน
และ
เหมาะสม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

การทางานมี
ความสะอาด
เรียบร้อย

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๘–๒๐
๑๔-๑๗
๑๐–๑๓
ต่ากว่า ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๕๕
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (๔)

บอกวิธีการจัดเก็บ บอกวิธีการจัดเก็บ
ภาชนะใส่อาหารได้ ภาชนะใส่อาหารได้
ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจนดีเยี่ยม
จัดเก็บภาชนะใส่ จัดเก็บภาชนะใส่
อาหารได้
อาหารได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในการ
ชีวิตประจาวัน
เรียนการสอนและใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

บอกวิธีการจัดเก็บ
ภาชนะใส่อาหารได้
เรียนได้ถูกต้อง

บอกวิธีการจัดเก็บ
ภาชนะใส่อาหารได้
ถูกต้องแต่ยังไม่
ครอบคลุมบางส่วน
จัดเก็บภาชนะใส่
อาหารได้บางส่วน

จัดเก็บภาชนะใส่
อาหารได้ดี
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

ปรับปรุง (๑)

บอกวิธีการจัดเก็บ
ภาชนะใส่อาหารได้
น้อยหรือไม่ได้และไม่
เกิดความเข้าใจ
จัดเก็บภาชนะใส่
อาหารได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย
สามารถนาไปปรับใช้ ไม่สามารถไปปรับ
ในชีวิตประจาวันได้ ใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบทุก
ส่วน และส่งงานไม่
ตรงเวลาเป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๑๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่ ความตั้งใจใน

การเรียน

รายการประเมิน
การตอบ
การแสดงความ
คาถามตรง
คิดเห็น
ประเด็น

การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม

รวม
ระดับ
ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ของผลงาน (๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖–๒๐
๑๑–๑๕
๖–๑๐
๑–๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๕๗

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

การตอบคาถามตรง ร่วมตอบคาถาม
ประเด็น
ในเรือ่ งที่ครูถาม
และตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถามถูก
ทุกข้อ

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

การแสดงความคิดเห็น เห็นประโยชน์ของ
การจัดเก็บภาชนะ
ใส่อาหารอย่าง
สม่าเสมอ
การมีส่วนร่วมใน
ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ ไม่เห็นประโยชน์
การจัดเก็บภาชนะใส่ การจัดเก็บภาชนะใส่ การจัดเก็บภาชนะ
อาหารเป็นส่วนใหญ่ อาหารเป็นบางครัง้ ใส่อาหาร

ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครัง้ และ
ตอบคาถามถูก
เป็นบางครัง้

ปรับปรุง (๑)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

๑๕๘

เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหสวิชา ง๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๕๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดงั นี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๖๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ใบความรู้ที่ ๑๐ เรือ่ ง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
ภาชนะใส่ อ าหาร ได้ แ ก่ แก้ ว น้ า ถ้ วย จาน รวมทั้ ง ช้ อ นและส้ อ มที่ ใช้ ตั ก
อาหาร เมื่ อ เรารั บ ประทานอาหารเสร็ จ แล้ ว ควรจั ด เก็ บ ภาชนะของตนเอง
เพื่อนาไปล้างทาความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย โดยปฏิบัติดังนี้
๑) รวบรวมภาชนะใส่อาหาร โดยแยกแก้วไว้ต่างหากและไม่วางแก้วซ้อนกัน
๒) ใช้ช้อนกวาดเศษอาหารในจานใส่ถุงหรือภาชนะรองรับ รวบช้อนและส้อม
วางไว้คู่กัน วางจานใบใหญ่ไว้ด้านล่าง วางจานใบเล็กหรือถ้วยไว้ด้านบน แล้ววาง
ช้อนกับส้อมลงในถ้วย
๓) ยกภาชนะใส่ อ าหารไปล้ า งที่ อ่ า งล้ า งจาน ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและภาชนะเสียหาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๖๑

ใบงานที่ ๙ เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ แผนการเรียนรู ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับข้อความให้สัมพันธ์กัน

ใช้ช้อนกวาดเศษอาหารในจาน
ใส่ถุงหรือภาชนะรองรับ
รวบช้อนและส้อมวางไว้คู่กนั
วางจานใบใหญ่ไว้ด้านล่าง
วางจานใบเล็กหรือถ้วยไว้
ด้านบน แล้ววางช้อนกับส้อม
ลงในถ้วย
รวบรวมภาชนะใส่อาหาร โดย
แยกแก้วไว้ต่างหากและไม่วาง
แก้วซ้อนกัน
ยกภาชนะใส่อาหารไปล้างที่
อ่างล้างจาน ด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและภาชนะเสียหาย
ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….

๑๖๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๙ เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับข้อความให้สัมพันธ์กัน
ใช้ช้อนกวาดเศษอาหารในจาน
ใส่ถุงหรือภาชนะรองรับ
รวบช้อนและส้อมวางไว้คู่กนั
วางจานใบใหญ่ไว้ด้านล่าง
วางจานใบเล็กหรือถ้วยไว้
ด้านบน แล้ววางช้อนกับส้อม
ลงในถ้วย
รวบรวมภาชนะใส่อาหาร โดย
แยกแก้วไว้ต่างหากและไม่วาง
แก้วซ้อนกัน
ยกภาชนะใส่อาหารไปล้างที่
อ่างล้างจาน ด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุและภาชนะเสียหาย

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

๑๖๓

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : __________________สกุล : _________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง จัดเก็บให้ดี

คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม
1. การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
2. การจัด โต๊ะ ตู้ และชั้น
3. การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร
5. การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..........................
จานวน..........................
จานวน..........................

จานวน..........................
จานวน..........................

สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

๑๖๔

คู่มือคูรและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน___________พ.ศ._____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
............................................................................
............................................................................
............................................................................
.................................................

สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................

สิ่งที่ฉันจะทาให้ดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...........................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
กระดาษแปลงร่าง

๑๖๕

๑๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กระดาษแปลงร่าง
รายวิชา การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๑๐ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกั น และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณ ธรรม และลัก ษณะนิสั ยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พ ลัง งาน ทรั พยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การประดิษฐ์ของเล่นจากการพับกระดาษด้วยตนเอง เป็นการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ
ในการทางานอย่างปลอดภัย เป็นงานที่สนุกสนาน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการส่งเสริมให้ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า
๓. สาระการเรียนรู้
๑. กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
๒. หุ่นมือหรรษา(๑)
๓. หุ่นมือหรรษา(๒)
๔. หุ่นมือหรรษา(๓)
๕. ถุงกระดาษน้อยน่ารัก(๑)
๖. ถุงกระดาษน้อยน่ารัก(๒)
๗. กระดาษเคลื่อนที่
๘. นิทานหรรษา
๙. นกน้อยน่ารัก(๑)
๑๐. นกน้อยน่ารัก(๒)
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
๑. สามารถบอกชนิดของกระดาษที่พบในชีวิตประจาวันได้
๒. สามารถบอกขั้นตอนการพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือได้
๓. สามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นมือของตนเองได้
๔. รู้วิธีการทาหุ่นมือด้วยกระดาษและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
๑๖๗
๕. สามารถบอกขั้นตอนการพับถุงกระดาษได้
๖. สามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ถุงกระดาษของตนเองได้
๗. สามารถอธิบายขั้นตอนการพับกระดาษเคลื่อนที่ของตนเองได้
๘. สามารถบอกชื่อสัตว์จากนิทานได้
๙. สามารถบอกขั้นตอนการทานกน้อยน่ารักได้
๑๐. เรียนรู้วิธีการพับนกกระดาษได้อย่างถูกต้อง
ทักษะ/กระบวนการ
๑. สามารถเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษได้
๒. สามารถปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือได้
๓. สามารถประดิษฐ์หุ่นมือของตนเองได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
๔. สามารถใช้หุ่นมือประกอบท่าทางของสัตว์แต่ละชนิดตามหุ่นมือสัตว์ชนิดนั้นได้
๕. สามารถปฏิบัติการพับถุงกระดาษได้
๖. สามารถประดิษฐ์ถุงกระดาษของตนเองได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
๗. สามารถปฏิบัติการพับกระดาษเคลื่อนที่และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
๘. สามารถประดิษฐ์การพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ในนิทานได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
๙. สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการประดิษฐ์นกน้อยน่ารักได้อย่างปลอดภัย
๑๐. สามารถออกแบบการพับนกน้อยได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
เจตคติ
๑. เห็นความสาคัญของการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษ
๒. ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมืออย่างกระตือรือร้น
๓. ปฏิบัติการพับถุงกระดาษอย่างกระตือรือร้น
๔. เห็นความสาคัญของการพับกระดาษเคลื่อนที่
๕. ปฏิบัติการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ในนิทานได้อย่างกระตือรือร้น
๖. เห็นคุณค่าของการพับกระดาษนกน้อยน่ารัก
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. อยู่อย่างพอเพียง
๔. มุ่งมั่นในการทางาน

๑๖๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๗. การประเมินผลรวบยอด
๑. ใบงานที่ ๑๐ กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
๒. ตรวจผลงานการพับถุงกระดาษหุ่นมือ
๓. ตรวจผลงานการประดิษฐ์หุ่นมือของตนเอง
๔. ตรวจผลงานการใช้หุ่นมือประกอบท่าทางของสัตว์แต่ละชนิด
๕. ตรวจผลงานการพับถุงกระดาษ
๖. ตรวจผลงานการประดิษฐ์ถุงกระดาษของตนเอง
๗. ตรวจผลงานการพับกระดาษเคลื่อนที่
๘. ตรวจผลงานการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ
๙. ตรวจผลงานนกน้อยน่ารัก
๑๐. ตรวจผลงานการออกแบบการพับนกน้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ ( ดี )
๒ (พอใช้)
ผลงาน/ความรู้ ผลงานดีมาก
ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช้
อธิบายเหตุผลได้
เหตุผลได้
อธิบายเหตุผล
ชัดเจน มีความคิด
มีความคิดริเริม่
การทางานไม่
สร้างสรรค์ริเริ่มดี
สร้างสรรค์ดี
ชัดเจน
ทักษะ
การทางานเป็น
มีขั้นตอนการทางานดี มีขั้นตอน
การปฏิบัตงิ าน ขั้นตอนดีมาก
มีการอภิปราย
การทางาน
การปฏิบัตกิ าร
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
การอภิปราย
ทางานเป็นกลุม่ ดี
การปฏิบัตงิ าน
มีการอภิปราย
ไม่ชัดเจน
การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงาน
ตรงต่อเวลา
และเหมาะสม

การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจาวัน
ส่งงานตรงเวลา
มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย
สร้างสรรค์งานได้
อย่างถูกต้อง

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนได้

รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งาน
มีความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานต้องปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทางานขาดความ
ชัดเจน
ขั้นตอนการทางาน
ควรปรับปรุง
การอภิปราย
การปฏิบัตงิ านเป็น
กลุ่มต้องปรับปรุง

สามารถนาไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้
เพียงเล็กน้อย
บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลา
เป็นบางครัง้
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย
สวยงามถูกต้อง
เป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

๑๖๙

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๑๗๐
ประเด็น
การประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน
การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

การแสดงความ
คิดเห็น
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการสังเกต
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช้)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
เป็นบางครัง้
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ
เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบอย่างตรง
ตอบคาถามส่วนมาก บางครัง้ และตอบ
ประเด็นคาถาม
ถูกต้อง
คาถามถูกเป็น
ถูกทุกข้อ
บางครัง้
เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ
การพับกระดาษ
การพับกระดาษเป็น การพับกระดาษเป็น
อย่างสม่าเสมอ
ส่วนใหญ่
บางครัง้
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและช่วยเหลือ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น เพื่อนในการทา
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา กิจกรรมเป็นบางครั้ง
เป็นอย่างดี
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช้ (๒)
ปรับปรุง (๑)

๑ (ปรับปรุง)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นทีก่ าหนดให้

ไม่เห็นประโยชน์
ของการพับ
กระดาษ
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มี
คุณภาพ เสร็จ
ไม่ทันตามกาหนด
เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

๑๗๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกั น และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึ ก ในการใช้พลัง งาน ทรัพ ยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพับกระดาษ เราจาเป็นต้องรูจ้ ักชนิดของกระดาษและพิจารณาเลือกใช้อปุ กรณ์ให้เหมาะสม
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถบอกชนิดของกระดาษที่พบในชีวิตประจาวันได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษ
๔. สาระการเรียนรู้
กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่เรียนรู้
2. อยู่อย่างพอเพียง
7. กิจกรรมการเรียนรู้
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ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๑๑ กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

1

2

ขั้นนา

๑. สามารถบอกชนิดของ
กระดาษที่พบใน
ชีวิตประจาวันได้
๒. สามารถเขียนชื่อ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับ

ขั้นสอน

5 1. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ ๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) และทบทวนความรู้เดิม เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
๒. ครูนากระดาษแต่ละชนิดมาให้
นักเรียนดู และถามนักเรียนว่า
ครู : นี่คือกระดาษอะไร
(นร.ตอบ กระดาษ หนังสือพิมพ์)
ครู : นาไปใช้ทาอะไรได้บ้าง (นร.
ตอบ ประดิษฐ์ของเล่น เช็ดกระจก)
ครู : นี่คือกระดาษอะไร (นร.ตอบ
กระดาษสี)
ครู : นาไปใช้ทาอะไรได้บ้าง (นร.
ตอบ ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้ต่าง ๆ)
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์หรือ
(นาที) ใบความรู้ที่ ๑๑ เรือ่ ง กระดาษ
และอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
แล้วอธิบายประกอบ

๒. นักเรียนร่วมกันตอบ
คาถาม

๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์หรือ
ใบความรู้ที่ ๑๑ เรือ่ ง
กระดาษและอุปกรณ์ใน
การพับกระดาษ แล้วอธิบาย
ประกอบ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
- แบบประเมิน
เรื่อง กระดาษ การตอบถาม
และอุปกรณ์ใน
การพับกระดาษ
- สื่อของจริง
กระดาษ
หนังสือพิมพ์

- สื่อสไลด์หรือ - แบบประเมิน
ใบความรู้ที่ ๑๑ ผลงาน
เรื่อง กระดาษ
และอุปกรณ์ใน
การพับกระดาษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

กระดาษได้
๓. ด้านคุณลักษณะ
ความสาคัญของการใช้
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับ
กระดาษ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒. ครูให้นักเรียนดูกระดาษ
และอุปกรณ์ของจริง

3

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ 1. ครูให้นักเรียนทากิจกรรม ใบงาน
(นาที) ที่ ๑๐ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์
ในการพับกระดาษ
2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน

4

ขั้นสรุป

5 ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรียนและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติงาน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียน
เจอปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธีแก้ปัญหา
อย่างไร (……………….)

สื่อการเรียนรู้

๒. นักเรียนดูกระดาษ
และอุปกรณ์ของจริง

- กระดาษและ
อุปกรณ์ของจริง

1. นักเรียนทาใบงานที่ ๑๐
เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์
ในการพับกระดาษ
2. นักเรียนและครูร่วมกัน
เฉลยใบงาน
๑. นักเรียนและครูสรุปความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รบั
๒. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)

- ใบงานที่ ๑๐
เรื่อง กระดาษ
และอุปกรณ์ใน
การพับกระดาษ

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบสังเกต

174

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
2. ใบความรู้ที่ ๑๑ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
3. ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
4. สื่อกระดาษและอุปกรณ์ของจริง
ภาระ/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถบอกชนิดของกระดาษที่
พบในชีวิตประจาวันได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การพับกระดาษได้
ด้านเจตคติ
เห็นความสาคัญของการใช้
อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษ

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบประเมินการตอบถาม ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมิน
ผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
ลาดับที่
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การตอบคาถาม
รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

176
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของ
เนื้อหา
กล้าแสดง
ความคิดเห็น

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
คะแนน
๕
๔
๓
๒
๑
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหา
ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน ไม่ถูกต้อง
ดีมาก
ดี
บางส่วน
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ดีมาก

นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี

นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ

นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

นักเรียนไม่
กล้าแสดง
ความคิดเห็น
และไม่ยกมือ
ตอบ ต้องมีครู
คอยกระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ บอกชนิดของ เขียนชื่อ
การนาไป
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
กระดาษที่ อุปกรณ์ที่ใช้ ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา ความสะอาด (20)
พบใน
ในการพับ ชีวิตประจาวัน
และ
เรียบร้อย
ชีวิตประจาวัน กระดาษได้
เหมาะสม
ได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
บอกชนิดของ
บอกชนิดของ
บอกชนิดของ
บอกชนิดของ
กระดาษที่พบใน
กระดาษที่พบใน
กระดาษที่พบใน
กระดาษที่พบใน
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้
ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน
เขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ เขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ เขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ เขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการพับกระดาษได้ ในการพับกระดาษได้ ในการพับกระดาษ ในการพับกระดาษ
ถูกต้องครบถ้วน
ได้ดี
ได้บางส่วน
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ในชีวิตประจาวันได้
การเรียนการสอน
การเรียนการสอนได้
และในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายได้เพียง
ในงานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งานมี
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
ความเหมาะสมกับ บางครัง้
เวลาทีส่ ่ง
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช้

ปรับปรุง (1)
บอกชนิดของ
กระดาษที่พบใน
ชีวิตประจาวันได้
น้อยหรือไม่ได้และไม่
เกิดความเข้าใจ
เขียนชื่ออุปกรณ์ที่ใช้
ในการพับกระดาษ
ได้น้อยหรือไม่ได้เลย
ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจใน
การตอบ
การแสดง การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
การเรียน
คาถามตรง ความคิดเห็น ในกิจกรรม ของผลงาน (20)
ประเด็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
การตอบคาถามตรง
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
ประเด็น
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบอย่างตรง
ตอบคาถามส่วนมาก บางครัง้ และตอบ
ประเด็นคาถาม
ถูกต้อง
คาถามถูกเป็น
ถูกทุกข้อ
บางครัง้
การแสดงความคิดเห็น เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ
กระดาษและ
กระดาษและ
กระดาษและ
อุปกรณ์ในการพับ อุปกรณ์ในการพับ อุปกรณ์ในการพับ
กระดาษอย่าง
กระดาษเป็น
กระดาษเป็น
สม่าเสมอ
ส่วนใหญ่
บางครัง้
การมีส่วนร่วมใน
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรมเป็น
กิจกรรม
บางครัง้
ความสาเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

ไม่เห็นประโยชน์
กระดาษและ
อุปกรณ์ในการพับ
กระดาษ
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

181

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

182

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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ใบความรู้ที่ ๑๑ เรือ่ ง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
จากกองเศษกระดาษในบ้านเราอาจพบกระดาษชนิดต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์
นิตยสาร กระดาษสี กระดาษห่อของขวัญ สมุดเก่า ๆ แม้ว่ากระดาษเหล่านี้ล้วน
น ามาพั บเป็ น ของเล่ น ได้ แต่ ก ระดาษมี ความคงทน สี สั น และขนาดต่ า งกั น
เราจะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น
กระดาษหนังสือพิมพ์ แผ่นใหญ่และบาง มีลวดลาย แต่สีไม่สดใส ยับง่าย ถ้าถูกน้า
จะเปื่อยยุ่ยง่าย

กระดาษนิตยสาร สีสันสดใส มีลวดลายและสีสวย มีความหนา เรียบ ผิวมั น
ถ้าถูกน้าจะไม่เปื่อยยุ่ยง่าย

184

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

กระดาษห่อของขวัญ มีลวดลายและสีสวย มีความหนา เรียบผิวมัน ถ้าถูกน้า
จะไม่เปื่อยยุ่ยง่าย

กระดาษสี มีสีสันสวยงาม ไม่มีลวดลาย มีความหนา เรียบ นอกจากกระดาษ
ยังมีอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ ที่ช่วยให้งานพับมีความสวยงามและเรียบร้อยมากขึ้น
เช่น กรรไกร กาว ที่เจาะกระดาษ ดินสอสี สีเมจิก เชือก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

กรรไกร ใช้ตัดกระดาษตามแบบที่ร่างไว้หรือตัดให้มีขนาดตามที่ต้องการ

ที่เจาะกระดาษ ใช้เจาะกระดาษเพื่อทาลวดลายหรือใช้เพื่อร้อยเชือก

ดินสอ ใช้ร่างแบบลวดลายก่อนใช้สีระบายเพื่อตกแต่ง

185
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

สีเมจิก ใช้วาดเส้น หรือระบายสีเพื่อตกแต่ง

ดินสอสี ใช้ระบายสีเพื่อตกแต่งให้สวยงาม

กาว ใช้ทาบริเวณที่ตอ้ งการให้ปะติดเพื่อตกแต่งให้เกิดความสวยงาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนชือ่ อุปกรณ์ในการพับกระดาษให้ถกู ต้อง
กรรไกร

ที่เจาะกระดาษ

ดินสอ

สีเมจิก

ดินสอสี

กาว

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

เฉลยใบงานที่ ๑๐ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คาชีแ้ จง ให้นักเรียนเขียนชือ่ อุปกรณ์ในการพับกระดาษให้ถกู ต้อง
กรรไกร

ที่เจาะกระดาษ

ที่เจาะกระดาษ

กาว

ดินสอ

ดินสอ

สีเมจิก

ดินสอสี

กาว

ดินสอสี

สีเมจิก

ชื่อ……………………………..สกุล………………..ชั้น………….เลขที่………….

กรรไกร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ

๑๘๙
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพั บถุง กระดาษเพื่อ ท าหุ่นมื อ ได้ด้วยตนเองเป็นการรู้จัก นาวัสดุอุป กรณ์มาใช้ให้เ กิดประโยชน์
และทาให้เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถบอกขั้นตอนการพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมืออย่างกระตือรือร้น
๔. สาระการเรียนรู้
การพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
1

2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๑๒ หุ่นมือหรรษา (๑)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ การประเมินการ
การเรียนรู้
ที่ใช้
เรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา

๑. สามารถบอกขั้นตอน
การพับถุงกระดาษเพื่อ
ทาหุ่นมือได้
๒. สามารถปฏิบัติ
การพับถุงกระดาษเพื่อ
ทาหุ่นมือได้
๓. ปฏิบัติการพับถุง

ขั้นสอน

5
๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้
(นาที) นักเรียนทราบ และทบทวนความรู้
เดิม เรือ่ ง กระดาษและอุปกรณ์ใน
การพับกระดาษ
๒. ครูนาสื่อของจริง
(ถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือ) มาให้
นักเรียนดู แล้วใช้คาถามต่อไปนี้
ครู : นักเรียนเห็นอะไร
(นร.ตอบ ถุงมือกระดาษ)
ครู : นักเรียนคิดว่าใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไรในการทา
(นร.ตอบ กรรไกร กาว กระดาษสี)
๒๐ ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์ เรื่อง
(นาที) หุ่นมือหรรษา(๑) และฟังครูอธิบาย
เพิ่มเติม
๒. ครูสาธิตการพับถุงกระดาษเพือ่
ทาหุ่นมือให้นักเรียนดู

๑. นักเรียนรับทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
เรื่อง หุ่นมือ
หรรษา (๑)

๒. นักเรียนดูสื่อของจริงและ
ร่วมกันตอบคาถาม

- สื่อของจริง
(ถุงมือกระดาษ)

๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์ เรือ่ ง
หุ่นมือหรรษา(๑) และฟังครู
อธิบายเพิ่มเติม

- สื่อสไลด์
เรื่อง หุ่นมือ
หรรษา(๑)

๒. นักเรียนดูการสาธิตการพับ - สื่อของจริง
ถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือจากครู หุน่ มือหรรษา

- แบบประเมิน
การตอบถาม

- แบบประเมิน
ผลงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้ การประเมินการ
เรียนรู้

กระดาษเพือ่ ทาหุ่นมือ
อย่างกระตือรือร้น
3

ขั้นปฏิบัติ

4

ขั้นสรุป

๒๐ 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน
(นาที) แล้วให้นักเรียนฝึกปฏิบัตกิ ารพับถุง
กระดาษเพือ่ ทาหุ่นมือ โดยมีครู
ตรวจสอบความถูกต้องและให้
คาแนะนาเพิ่มเติม
5
๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั
(นาที) สรุปความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรม
นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้าง และมี
วิธีแก้ปัญหาอย่างไร(……………….)

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน
ฝึกปฏิบัตกิ ารพับถุงกระดาษ
เพื่อทาหุ่นมือ
๑. นักเรียนและครูสรุปความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รบั
๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่ได้เรียนเรื่องนี้
(ตื่นเต้นและสนุกสนาน)

- แบบสังเกต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1 .สื่อสไลด์ เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๑)
2. สื่อของจริง ถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถบอกขั้นตอนการพับ
ถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมือได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถปฏิบัติการพับถุงกระดาษ
เพื่อทาหุ่นมือได้
ด้านเจตคติ
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทา
หุ่นมืออย่างกระตือรือร้น

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบประเมินการตอบถาม ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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การตอบคาถาม
รายการประเมิน

ลาดับ
ที่
๑ ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
๒ กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

๕

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้องชัดเจน
ของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบดีมาก

คะแนน
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหาไม่
ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๑)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ บอกขั้นตอน ปฏิบัติการพับ
การนาไป
การพับถุง
ถุงกระดาษ ประยุกต์ใช้ใน
กระดาษเพือ่ ทา เพื่อทาหุ่นมือ ชีวิตประจาวัน
หุ่นมือได้
ได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

รวม
ระดับ
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
ตรงต่อเวลา ความสะอาด (20)

และ
เหมาะสม

เรียบร้อย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
บอกขั้นตอนการพับ บอกขั้นตอนการพับ บอกขั้นตอนการพับ บอกขั้นตอนการพับ
ถุงกระดาษเพื่อทา ถุงกระดาษเพื่อทา ถุงกระดาษเพื่อทา ถุงกระดาษเพื่อทา
หุ่นมือได้
หุ่นมือได้ถูกต้อง
หุ่นมือได้ถูกต้อง
หุ่นมือได้ถูกต้องแต่
ครบถ้วน ชัดเจน
ยังไม่ครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางส่วน
ปฏิบัติการพับถุง
ปฏิบัติการพับถุง
ปฏิบัติการพับถุง
ปฏิบัติการพับถุง
กระดาษเพือ่ ทาหุ่น กระดาษเพือ่ ทาหุ่น กระดาษเพือ่ ทาหุ่น กระดาษเพือ่ ทาหุ่น
มือได้
มือได้ถูกต้อง
มือได้ดี
มือได้บางส่วน
ครบถ้วน ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในการ ประยุกต์ใช้ในการ ใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
เรียนการสอนและใน เรียนการสอนได้
ได้
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
รับผิดชอบในงานที่ ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน ได้รับมอบหมาย
มอบหมายได้เพียง
งานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งานมี
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
ความเหมาะสมกับ บางครัง้
เวลาทีส่ ่ง
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
ดีมาก

ปรับปรุง (1)
บอกขั้นตอนการพับ
ถุงกระดาษเพื่อทา
หุ่นมือได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ
ปฏิบัติการพับถุง
กระดาษเพือ่ ทาหุ่น
มือได้น้อยหรือไม่ได้
เลย
ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจใน การตอบคาถาม การแสดงความ
การเรียน
ตรงประเด็น
คิดเห็น

การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม

ความสาเร็จ
ของผลงาน

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
16-20
ดีมาก (4)
11-15
ดี (3)
6-10
พอใช้ (2)
1-5
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
ความตั้งใจในการ
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียนคุย ไม่สนใจในการเรียน
เรียน
คุยหรือเล่นกัน
กันเล็กน้อยในขณะ กันและเล่นกัน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เรียน
ในขณะเรียนเป็น
ในขณะเรียน
บางครัง้
การตอบคาถามตรง ร่วมตอบคาถามใน
ประเด็น
เรือ่ งที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถามถูก
ทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
หุ่นมือหรรษา (๑)
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
หุ่นมือหรรษา (๑)
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนด เวลา

ไม่เห็นประโยชน์หุ่น
มือหรรษา (๑)

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

เห็นประโยชน์ของ
หุ่นมือหรรษา (๑)
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๑)
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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สิ่งที่ต้องเตรียม

1) กระดาษสี
2) กรรไกร
3) ไม้บรรทัด
4) ดินสอ

๒๐๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๒)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การประดิษฐ์หุ่นมือได้ด้วยตนเองทาให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นมือของตนเองได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถประดิษฐ์หุ่นมือของตนเองได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมืออย่างกระตือรือร้น
๔. สาระการเรียนรู้
ประดิษฐ์หุ่นมือด้วยตนเอง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

1
2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๑๓ หุ่นมือหรรษา (๒)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน 1 ชั่วโมง
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา

๑. สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการ
ประดิษฐ์หุ่นมือของ
ตนเองได้
๒. สามารถ
ประดิษฐ์หุ่นมือของ
ตนเองได้อย่าง
สวยงามและ
สร้างสรรค์
๓. ปฏิบัติการพับถุง
กระดาษเพือ่ ทาหุ่น
มืออย่าง
กระตือรือร้น
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ขั้นสอน

5 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียน
(นาที) ทราบ และทบทวนความรู้เดิม เรื่อง
หุ่นมือหรรษา (๑)
๒๐ ๑. ครูนาสื่อของจริง (หุ่นมือ รูปสัตว์
(นาที) ต่าง ๆ) มาให้นักเรียนดู แล้วใช้
คาถามต่อไปนี้
ครู : นักเรียนเห็นอะไร (นร.ตอบ
หุ่นมือ รูปสัตว์ต่าง ๆ)
ครู : มีสัตว์อะไรบ้าง (นร.ตอบ นก
แมว ฯลฯ)
ครู : นักเรียนคิดว่าใช้วัสดุอุปกรณ์
อะไรในการทา (นร.ตอบ กรรไกร
กาว กระดาษสี)
๒. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์ เรื่อง
หุ่นมือหรรษา (๒) และครูอธิบาย
เพิ่มเติม

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. นักเรียนรับทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
หุ่นมือหรรษา (๒)

- แบบประเมิน
การตอบถาม

๑. นักเรียนร่วมกันตอบ
คาถาม

- สื่อของจริง หุ่นมือ
รูปสัตว์ต่าง ๆ

- แบบประเมิน
ผลงาน

๒. นักเรียนดูสื่อสไลด์ เรือ่ ง
หุ่นมือหรรษา (๒) และครู
อธิบายเพิ่มเติม

- สื่อสไลด์ เรื่อง
หุ่นมือหรรษา (๒)
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ลาดับที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

3

ขั้นปฏิบัติ

4

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๓. ครูสาธิตตัวอย่างการประดิษฐ์
หุ่นมือ ๑ ชนิดให้นักเรียนดู
๒๐ 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๔
(นาที) คน และลงมือปฏิบัติการทาหุ่นมือ
ด้วยตัวเอง ซึ่งครูกาหนดโจทย์ให้
เป็นรูปหน้าสัตว์ จะเป็นสัตว์ชนิด
ไหนก็ได้ เช่น สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์
น้า เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียน
ตกแต่งชิ้นงานของตนเองให้สวยงาม

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนดูการสาธิต
- สื่อของจริงหุ่นมือ
การประดิษฐ์หุ่นมือ จากครู รูปสัตว์ต่าง ๆ
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
๔ คน และปฏิบัติการทาหุ่น
มือด้วยตัวเอง และตกแต่ง
ชิ้นงาน

5 ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
(นาที) ความรู้ที่ไดจากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียน
เจอปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธี
แก้ปัญหาอย่างไร (……………….)

๑. นักเรียนและครูสรุป
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับ
๒. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๒)
2. สื่อของจริง หุ่นมือรูปสัตว์ต่าง ๆ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ปฏิบัติการทาหุ่นมือด้วยตัวเอง
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถอธิบายขั้นตอน
การประดิษฐ์หุ่นมือของตนเองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถประดิษฐ์หุ่นมือของตนเอง
ได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
ด้านเจตคติ
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทา
หุ่นมืออย่างกระตือรือร้น

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบประเมินการตอบถาม ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมิน
ผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓ ๒

๑

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้องชัดเจน
ของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๒)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่ อธิบายขั้นตอน
การประดิษฐ์
หุ่นมือของ
ตนเองได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการประเมิน
รวม
สามารถ
การนาไป
การส่งงาน การทางาน คะแนน
(20)
ประดิษฐ์
ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา มีความ
หุ่นมือของ ชีวิตประจาวัน และเหมาะสม สะอาด
ตนเองได้
เรียบร้อย

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
อธิบายขั้นตอนการ
ประดิษฐ์หุ่นมือของ
ตนเองได้

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
การประดิษฐ์หุ่นมือ การประดิษฐ์หุ่นมือ การประดิษฐ์หุ่นมือ
ของตนเองได้ถูกต้อง ของตนเองได้ถูกต้อง ของตนเองได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
แต่ยังไม่ครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางส่วน

สามารถประดิษฐ์หุ่น สามารถประดิษฐ์
มือของตนเองได้
หุ่นมือของตนเองได้
ถูกต้องครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและ
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ปรับปรุง (1)
อธิบายขั้นตอน
การประดิษฐ์หุ่นมือ
ของตนเองได้น้อย
หรือไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ

สามารถประดิษฐ์
สามารถประดิษฐ์
สามารถประดิษฐ์
หุ่นมือของตนเองได้ หุ่นมือของตนเองได้ หุ่นมือของตนเองได้
มือได้ดี
มือได้บางส่วน
มือได้น้อยหรือไม่ได้
เลย
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการ ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
เรียนการสอนได้
ได้

รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่
ในระดับดีมาก
กาหนด ในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจใน การตอบคาถาม การแสดงความ
การมี
ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
การเรียน
ตรงประเด็น
คิดเห็น
ส่วนร่วมใน ของผลงาน (20)
กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจในการ
เรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียนคุย ไม่สนใจในการเรียน
คุยหรือเล่นกัน
กันเล็กน้อยในขณะ กันและเล่นกัน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เรียน
ในขณะเรียนเป็น
ในขณะเรียน
บางครัง้

การตอบคาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
หุ่นมือหรรษา (๒)
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
หุ่นมือหรรษา (๒)
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
หุ่นมือหรรษา (๒)
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนด เวลา

ไม่เห็นประโยชน์หุ่น
มือหรรษา (๒)

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสงาน ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๒)

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๒) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

สิ่งทีต่ ้องเตรียม
๑) กระดาษสี
๒) กรรไกร
๓) กาว
๔) สีเมจิก
๕) ไม้บรรทัด
๖) ดินสอ
๗) อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

๒๑๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๓)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การแสดงบทบาทสมมติโดยใช้หุ่นมือประกอบท่าทางของสัตว์แต่ละชนิด เป็นการสังเกตเลียนแบบ
ท่าทางของสัตว์และทาให้เกิดความสนุกสนาน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
รู้วิธีการทาหุ่นมือด้วยกระดาษและวิธีการใช้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถใช้หุ่นมือประกอบท่าทางของสัตว์แต่ละชนิดตามหุ่นมือสัตว์ชนิดนั้นได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทาหุ่นมืออย่างกระตือรือร้น
๔. สาระการเรียนรู้
การแสดงบทบาทสมมติจากหุ่นมือที่ทาจากกระดาษ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..๑๔ หุ่นมือหรรษา (๓)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด เวลาที่
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
5 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียน ๑. นักเรียนรับทราบ
- สื่อสไลด์
(นาที) ทราบ และทบทวนความรู้เดิม เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้
หุ่นมือหรรษา (๓)
หุ่นมือหรรษา (๒)
2 ๑. รู้วิธีการทาหุ่นมือด้วย
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนสวมหุ่นมือของ
๑. นักเรียนร่วมกันตอบ
- สื่อของจริง
กระดาษและวิธีการใช้
(นาที) ตัวเอง แล้วถามนักเรียนว่า ใครเป็น คาถาม และแยกเป็นกลุ่ม หุ่นมือหรรษา
อย่างถูกต้อง
สัตว์ชนิดไหนบ้าง เช่น สัตว์บก
ตามประเภทของสัตว์
๒. สามารถใช้หุ่นมือ
สัตว์น้า สัตว์ปีก แล้วให้นักเรียน
ประกอบท่าทางของสัตว์
แยกเป็นกลุ่ม ตามประเภทของสัตว์
แต่ละชนิดตามหุ่นมือ
สัตว์ชนิดนั้นได้
๓. ปฏิบัติการพับถุง
กระดาษเพือ่ ทาหุ่นมือ
อย่างกระตือรือร้น
3
ขั้นปฏิบัติ
๑๕ 1. ครูให้นักเรียนแสดงบทบาท
1. นักเรียนแสดงบทบาท
- สื่อของจริง
(นาที) สมมติ แสดงท่าทางประกอบของ สมมติ แสดงท่าทาง
หุ่นมือหรรษา
สัตว์แต่ละชนิดตามหุ่นมือ
ประกอบของสัตว์แต่ละชนิด
ตามหุ่นมือ

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบประเมิน
การตอบถาม
- แบบประเมิน
ผลงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
ลาดับ
ที่
4

จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด
การเรียนรู้
ขั้นสรุป
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เวลาที่
ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
๑. นักเรียนและครูสรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ความรู้และประสบการณ์
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ที่ได้รับ
๒. นักเรียนตอบคาถาม
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
ข้างต้นแล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)
ครู : จากการทากิจกรรม
นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้าง และมี
วิธีแก้ปัญหาอย่างไร(……………….)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
- แบบสังเกต

218

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรือ่ ง หุ่นมือหรรษา (๓)
2. สื่อของจริง หุ่นมือรูปสัตว์ต่าง ๆ
ภาระ/ชิ้นงาน
- แสดงบทบาทสมมติ แสดงท่าทางประกอบของสัตว์แต่ละชนิดตามหุ่นมือ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
วิธีการทาหุ่นมือด้วยกระดาษและ
วิธีการใช้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้หุ่นมือประกอบท่าทาง
ของสัตว์แต่ละชนิดตามหุ่นมือสัตว์
ชนิดนั้นได้
ด้านเจตคติ
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษเพื่อทา
หุ่นมืออย่างกระตือรือร้น

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบถาม

แบบประเมิน
การตอบถาม

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมิน
ผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
กล้าแสดงความคิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ดีมาก

๔
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดี
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี

คะแนน
๓
เนื้อหามี
ความถูกต้อง
ชัดเจน
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ

๒
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๓)
คาชี้แจง : ครูผสู อนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม ระดับ
เลขที่ รู้วิธีการทาหุ่น
ใช้หุ่นมือ
การนาไป การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
มือด้วย
ประกอบท่าทาง ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา มีความ
กระดาษและ ของสัตว์แต่ละ ชีวิตประจาวัน
และ
สะอาด
วิธีการใช้
ชนิดตามหุ่นมือ
เหมาะสม เรียบร้อย
สัตว์ชนิดนั้นได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

รู้วิธีการทาหุ่นมือ
ด้วยกระดาษและ
วิธีการใช้

รู้วิธีการทาหุ่นมือ รู้วิธีการทาหุ่นมือ
ด้วยกระดาษและ ด้วยกระดาษและ
วิธีการใช้ได้ถูกต้อง วิธีการใช้ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
ดีเยี่ยม

รู้วิธีการทาหุ่นมือ
ด้วยกระดาษและ
วิธีการใช้ได้ถูกต้อง
แต่ยังไม่ครอบคลุม
บางส่วน

รู้วิธีการทาหุ่นมือ
ด้วยกระดาษและ
วิธีการใช้ได้น้อย
หรือไม่ได้และไม่
เกิดความเข้าใจ

ใช้หุ่นมือประกอบ
ท่าทางของสัตว์แต่
ละชนิดตามหุ่นมือ
สัตว์ชนิดนั้นได้

ใช้หุ่นมือประกอบ
ท่าทางของสัตว์แต่
ละชนิดตามหุ่นมือ
สัตว์ชนิดนั้นได้
ถูกต้องครบถ้วน
ดีเยี่ยม
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจาวัน
ส่งงานตรงเวลามี
ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

ใช้หุ่นมือประกอบ
ท่าทางของสัตว์แต่
ละชนิดตามหุ่นมือ
สัตว์ชนิดนั้นได้ดี

ใช้หุ่นมือประกอบ
ท่าทางของสัตว์แต่
ละชนิดตามหุ่นมือ
สัตว์ชนิดนั้นได้
บางส่วน

ใช้หุ่นมือประกอบ
ท่าทางของสัตว์แต่
ละชนิดตามหุ่นมือ
สัตว์ชนิดนั้นได้น้อย
หรือไม่ได้เลย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
ได้
รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับดี

สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
ได้

การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
เวลาและเหมาะสม

การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่ ความตั้งใจใน

การเรียน

รายการประเมิน
การตอบ
การแสดงความ
คาถามตรง
คิดเห็น
ประเด็น

การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม

รวม
ระดับ
ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ความตั้งใจใน
สนใจในการเรียน
การเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดง
ความคิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
หุ่นมือหรรษา (๓)
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
หุ่นมือหรรษา (๓)
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
หุ่นมือหรรษา (๓)
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์
หุ่นมือหรรษา (๓)

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๓)
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
สรุป
คะแนน
ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หุ่นมือหรรษา (๓) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

๒๒๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพับถุงกระดาษทาให้นักเรียนได้รู้จักประยุกต์ใช้กระดาษที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถบอกขั้นตอนการพับถุงกระดาษได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถปฏิบัติการพับถุงกระดาษได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษอย่างกระตือรือร้น
๔. สาระการเรียนรู้
การพับถุงกระดาษ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

228

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๑)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน 1 ชั่วโมง

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

1

2

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นนา

1. สามารถบอกขั้นตอน
การพับถุงกระดาษได้
2. สามารถปฏิบัติการพับ
ถุงกระดาษได้
3. ปฏิบัติการพับถุง
กระดาษอย่างกระตือรือร้น

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
5 1. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) ทราบ และทบทวนความรู้เดิม เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้
หุ่นมือหรรษา (๓)
๒. ครูนาสื่อของจริง (การพับถุง
๒. นักเรียนร่วมกันตอบ
กระดาษ) มาให้นกั เรียนดู แล้วใช้
คาถาม
คาถามต่อไปนี้
ครู : นักเรียน ในมือครูถืออะไร
อยู่ (นร.ตอบถุงกระดาษ)
ครู : นักเรียนคิดว่าใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไรในการทา (นร.ตอบ
กรรไกร กาว กระดาษ)
๒0 1. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์ เรื่อง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์ เรือ่ ง
(นาที) ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๑) และฟังครู ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๑)
อธิบายเพิ่มเติม
และฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
๒. ครูสาธิตการพับถุงกระดาษให้
นักเรียนดู

๒. นักเรียนดูการสาธิต
การพับถุงกระดาษจากครู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
- แบบประเมิน
เรื่อง ถุงกระดาษ การตอบถาม
น้อยน่ารัก (๑)
- สื่อของจริงถุง
กระดาษ

- สื่อสไลด์ เรื่อง - แบบประเมิน
ถุงกระดาษน้อย ผลงาน
น่ารัก (๑)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

3

ขั้นปฏิบัติ

4

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒๐ 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
(นาที) และฝึกปฏิบัติการพับถุงกระดาษ
๔ คน ฝึกปฏิบัติการพับ
โดยมีครูตรวจสอบความถูกต้อง
ถุงกระดาษ
และให้คาแนะนาเพิ่มเติม
2. ให้นักเรียนตรวจสอบความ
2. นักเรียนตรวจสอบความ
เรียบร้อย ครูเน้นย้านักเรียนว่าถุง
สะอาด
กระดาษที่พบั ในวันนี้ นากลับมาต่อ
ยอดในสัปดาห์ถัดไป
5 ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
๑. นักเรียนและครูสรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ความรู้และประสบการณ์
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ที่ได้รับ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
๒. นักเรียนตอบคาถาม
ครู : นักเรียนทากิจกรรม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
ข้างต้นแล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
ครู : จากการทากิจกรรม
สนุกสนาน)
นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้าง และ
มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร (……………….)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- แบบสังเกต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๑)
2. สื่อของจริง ได้แก่ ถุงกระดาษ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ปฏิบัติการพับถุงกระดาษ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
สามารถบอกขัน้ ตอนการพับ
การตอบถาม
แบบประเมิน
ถุงกระดาษได้
การตอบถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถปฏิบัติการพับถุงกระดาษได้ การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

ด้านเจตคติ
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษอย่าง
กระตือรือร้น

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

เกณฑ์

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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การตอบคาถาม

ลาดับ
รายการประเมิน
ที่
๑ ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
๒ กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

๕

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
กล้าแสดง
ความคิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ดีมาก

๔
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดี
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี

คะแนน
๓
เนื้อหามี
ความถูกต้อง
ชัดเจน
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ

๒
เนือ้ หามีความ
ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๑)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่ บอกขั้นตอนการ
พับถุงกระดาษได้

รายการประเมิน
ปฏิบัติการพับ
ถุงกระดาษได้

การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

การส่งงาน
ตรงต่อเวลา
และเหมาะสม

การทางานมี
ความสะอาด
เรียบร้อย

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน

ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (4)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

บอกขั้นตอน
บอกขั้นตอนการพับ บอกขั้นตอน
การพับถุงกระดาษ ถุงกระดาษ
การพับถุงกระดาษ
ได้
ได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ถูกต้อง
ชัดเจน ดีเยี่ยม

บอกขั้นตอนการพับ
ถุงกระดาษได้
ถูกต้องแต่ยังไม่
ครอบคลุมบางส่วน

บอกขั้นตอนการ
พับถุงกระดาษได้
น้อยหรือไม่ได้และ
ไม่เกิดความเข้าใจ

ปฏิบัติการพับถุง
กระดาษได้

ปฏิบัตกิ ารพับถุง
กระดาษได้บางส่วน

ปฏิบัตกิ ารพับถุง
กระดาษได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน
และใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมายได้
อย่างถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ดี (3)

ปฏิบัตกิ ารพับถุง
กระดาษได้ดี
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งาน
มีความเหมาะสม
กับเวลาที่สง่
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่
ในระดับดีมาก
กาหนดในระดับดี

ปฏิบัตกิ ารพับถุง
กระดาษได้น้อย
หรือไม่ได้เลย
สามารถนาไปปรับใช้ ไม่สามารถไปปรับ
ในชีวิตประจาวันได้ ใช้ได้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลา
เป็นบางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรก
ของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจใน
การตอบ
การแสดง
การมีส่วน ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
การเรียน
คาถามตรง ความคิดเห็น
ร่วมใน
ของผลงาน (20)
ประเด็น
กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจในการ
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
เรียน
คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถาม
ไม่ตอบคาถามตาม
ในเรื่องที่ครูถาม
ประเด็นที่กาหนดให้
เป็นบางครัง้ และ
ตอบคาถามถูกเป็น
บางครัง้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์
ของถุงกระดาษ
น้อยน่ารัก (๑)
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์
ของถุงกระดาษ
น้อยน่ารัก (๑)
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์
ของถุงกระดาษ
น้อยน่ารัก (๑)
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์
ถุงกระดาษน้อย
น่ารัก (๑)
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๑)
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
สรุป
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๑) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

สิ่งทีต่ ้องเตรียม
1) กระดาษ
2) กรรไกร
3) กาว
4) ไม้บรรทัด
5) ดินสอ
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๒๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การประดิษ ฐ์ถุ ง กระดาษได้ด้ วยตนเองท าให้เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จในผลงานและเป็น การรู้ จัก ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์ถุงกระดาษของตนเองได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถประดิษฐ์ถุงกระดาษของตนเองได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษอย่างกระตือรือร้น
๔. สาระการเรียนรู้
ประดิษฐ์ถุงกระดาษน้อยน่ารัก
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

ลาดับ
ที่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๖ ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน 1 ชั่วโมง
จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

1
2
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ขั้นนา
1. สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการประดิษฐ์
ถุงกระดาษของตนเองได้
2. สามารถประดิษฐ์ถุง
กระดาษของตนเองได้
อย่างสวยงามและ
สร้างสรรค์
3. ปฏิบัติการพับถุง
กระดาษอย่าง
กระตือรือร้น

ขั้นสอน

5 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ และ
(นาที) ทบทวนความรูเ้ ดิม เรือ่ ง ถุงกระดาษน้อย
น่ารัก (๑)
๒0 ๑. ครูนาสื่อของจริง(ถุงกระดาษ รูปต่าง ๆ)
(นาที) มาให้นักเรียนดู แล้วใช้คาถามต่อไปนี้
ครู : นักเรียนในมือครูถืออะไร
(นร.ตอบ ถุงกระดาษ รูปต่าง ๆ)
ครู : ถุงกระดาษมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
(นร.ตอบ…….)
ครู : นักเรียนคิดว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร
ในการทา (นร.ตอบ กรรไกร กาว กระดาษสี)
๒. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์ เรื่องถุงกระดาษ
น้อยน่ารัก (๒) และฟังครูอธิบายเพิ่มเติม

๑. นักเรียนรับทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนตอบคาถาม

๒. นักเรียนดูสื่อสไลด์ เรือ่ ง
ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
และฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
๓. ครูสาธิตตัวอย่างการประดิษฐ์ถงุ กระดาษ ๓. นักเรียนดูการสาธิต
๒ อย่าง ให้นักเรียนดู
การประดิษฐ์ถุงกระดาษ
(๒) จากครู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
เรื่อง ถุงกระดาษ
น้อยน่ารัก (๒)
- สื่อของจริง
ถุงกระดาษรูป
ต่าง ๆ

- แบบประเมิน
การตอบถาม

- สื่อสไลด์ เรื่อง
ถุงกระดาษน้อย
น่ารัก (๒)

- แบบประเมิน
ผลงาน
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ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

3

ขั้นปฏิบัติ

4

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๒0 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน แล้วลงมือ
(นาที) ปฏิบัติการทาถุงกระดาษด้วยตัวเอง
ซึ่งครูกาหนดโจทย์ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ที่
นักเรียนสนใจ จากนั้นให้นักเรียนตกแต่ง
ชิ้นงานของตนเองให้สวยงาม (จากกระดาษ
หรือวัสดุเหลือใช้)
5 ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุปความรูท้ ี่
(นาที) ได้จากการเรยี นและประสบการณ์ที่ได้
จากการลงมือปฏิบัตงิ าน เช่น
ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้นแล้วรูส้ ึก
อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียนเจอ
ปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธีแก้ปญ
ั หาอย่างไร
(…………….)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
๔ คน แล้วปฏิบัติการพับถุง
กระดาษและตกแต่งชิ้นงาน
ของตนเอง
๑. นักเรียนและครูสรุป
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับ
๒. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้เรียน
เรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)

- แบบสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
2. สื่อของจริง ได้แก่ หุ่นมือ รูปต่าง ๆ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ปฏิบัติการทาถุงกระดาษด้วยตัวเอง
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
สามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์
การตอบถาม
แบบประเมิน
ถุงกระดาษของตนเองได้
การตอบถาม
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถประดิษฐ์ถุงกระดาษของ
การประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน
ตนเองได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
ด้านเจตคติ
ปฏิบัติการพับถุงกระดาษอย่าง
การสังเกต
แบบการสังเกต
กระตือรือร้น

เกณฑ์
ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป
ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป
ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้องชัดเจน
ของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามี
ถูกต้องชัดเจนดี ความถูกต้อง
ชัดเจน
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ

๒
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

246

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่

อธิบายขั้นตอน
การประดิษฐ์ถุง
กระดาษของ
ตนเองได้

ประดิษฐ์ถุง
กระดาษของ
ตนเองได้

การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

การส่งงานตรง
ต่อเวลาและ
เหมาะสม

การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

คะแนน
(20)

คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
อธิบายขั้นตอนการ อธิบายขั้นตอน
ประดิษฐ์ถุงกระดาษ การประดิษฐ์
ของตนเองได้
ถุงกระดาษของ
ตนเองได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
ดีเยี่ยม
ประดิษฐ์ถุงกระดาษ ประดิษฐ์ถุงกระดาษ
ของตนเองได้
ของตนเองได้
ถูกต้องครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและ
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
การประดิษฐ์
การประดิษฐ์ถุง
ถุงกระดาษของ
กระดาษของตนเอง
ตนเองได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่
ครอบคลุมบางส่วน

ปรับปรุง (1)
อธิบายขั้นตอน
การประดิษฐ์ถุง
กระดาษของตนเอง
ได้น้อยหรือไม่ได้
และไม่เกิดความ
เข้าใจ
ประดิษฐ์ถุงกระดาษ ประดิษฐ์ถุงกระดาษ ประดิษฐ์ถุงกระดาษ
ของตนเองได้ดี
ของตนเองได้
ของตนเองได้น้อย
บางส่วน
หรือไม่ได้เลย
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนด
ในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจใน การตอบ
การแสดง
การมีส่วน ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
การเรียน
คาถามตรง ความคิดเห็น
ร่วมใน
ของผลงาน (20)
ประเด็น
กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจในการ
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
เรียน
คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถามตรง ร่วมตอบคาถามใน
ประเด็น
เรือ่ งที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
ถุงกระดาษน้อย
น่ารัก (๒) เป็นส่วน
ใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
ถุงกระดาษน้อย
น่ารัก (๒) เป็น
บางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์ถุง
กระดาษน้อยน่ารัก
(๒)

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

เห็นประโยชน์ของ
ถุงกระดาษน้อย
น่ารัก (๒) อย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน

เลขที่

คะแนน

ร้อยละ

ผลการสังเกตพฤติกรรม

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

สิ่งทีต่ ้องเตรียม
๑) กระดาษสี
๒) กรรไกร
๓) กาว
๔) สีเมจิก
๕) ไม้บรรทัด
๖) ดินสอ
๗) อุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ เช่น วัสดุเหลือใช้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง กระดาษเคลื่อนที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ

๒๕๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มี จิตส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพับกระดาษเคลื่อนที่ทาให้นกั เรียนได้ใช้จินตนาการและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถอธิบายขั้นตอนการพับกระดาษเคลือ่ นที่ของตนเองได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถปฏิบัติการพับกระดาษเคลื่อนที่และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นความสาคัญของการพับกระดาษเคลื่อนที่
๔. สาระการเรียนรู้
การพับกระดาษเคลื่อนที่
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ กระดาษเคลื่อนที่
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
5 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ ๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) และทบทวนความรู้เดิม เรื่อง
จุดประสงค์การเรียนรู้
ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
2 ๑. สามารถอธิบายขั้นตอน
ขั้นสอน
๒0 ๑. ครูนาสื่อของจริง (การพับกระดาษ ๑. นักเรียนตอบคาถาม
การพับกระดาษเคลื่อนที่
(นาที) เคลื่อนทีร่ ูปแบบต่าง ๆ) มาให้นักเรียน
ของตนเองได้
ดู แล้วใช้คาถามต่อไปนี้
๒. สามารถปฏิบัติการพับ
ครู : นักเรียนในมือครูถืออะไร
กระดาษเคลื่อนที่และ
(นร.ตอบ ตัวหนอน จรวด)
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ครู : ของเล่นนี้มลี ักษณะสาคัญ
จริง
คืออะไร (นร.ตอบ สามารถเคลื่อนที่
๓. เห็นความสาคัญของการ
ได้)
พับกระดาษเคลื่อนที่
ครู : นักเรียนคิดว่าใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไรในการทา (นร.ตอบ
กรรไกร กาว กระดาษสี)
๒. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์
๒. นักเรียนดูสื่อสไลด์ เรือ่ ง
เรื่อง กระดาษเคลือ่ นที่ และฟังครู
กระดาษเคลื่อนที่ และฟังครู
อธิบายเพิ่มเติม
อธิบายเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้
- สื่อสไลด์
เรื่อง กระดาษ
เคลื่อนที่
- สื่อของจริง
(ตัวหนอน
จรวด)

- สื่อสไลด์
เรื่อง กระดาษ
เคลื่อนที่

- แบบ
ประเมินการ
ตอบถาม
- แบบ
ประเมิน
ผลงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
ลาดับ
ที่
3

4

จุดประสงค์การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
๒0 1. ครูสาธิตวิธีการพับกระดาษ
(นาที) เคลื่อนที่ให้นักเรียนดู ๑ ชนิด เพื่อเป็น
ตัวอย่าง
2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน
และฝึกปฏิบัติโดยครูกาหนดโจทย์ ให้
นักเรียนพับกระดาษอะไรก็ได้ ที่
สามารถเคลื่อนที่ได้ ครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้คาแนะนาเพิ่มเติม
3. ครูให้นักเรียนตกแต่งผลงานของ
ตัวเองให้สวยงาม แล้วออกมานาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน
5 ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรมนักเรียน
เจอปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธีแก้ปัญหา
อย่างไร (……………….)

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนดูการสาธิตวิธีการ
พับกระดาษเคลื่อนที่จากครู

สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ
๔ คน ฝึกปฏิบัตกิ ารพับ
กระดาษเคลื่อนที่
3. ตกแต่งชิ้นงานของตนเอง
แล้วออกมานาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
๑. นักเรียนและครูสรุปความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รบั
๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่ได้เรียนเรื่องนี้
(ตื่นเต้นและสนุกสนาน)

- แบบสังเกต
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง กระดาษเคลื่อนที่
2. สื่อของจริงได้แก่ กระดาษเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
ภาระ/ชิ้นงาน
- ปฏิบัติการพับกระดาษเคลื่อนที่
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถอธิบายขั้นตอนการพับกระดาษ
เคลื่อนที่ของตนเองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถปฏิบัติการพับกระดาษเคลื่อนที่
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
ด้านเจตคติ
เห็นความสาคัญของการพับกระดาษ
เคลื่อนที่

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบถาม

แบบประเมิน
การตอบถาม

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมิน
ผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้องชัดเจน
ของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี
มาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามี
ถูกต้องชัดเจนดี ความถูกต้อง
ชัดเจน
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ

๒
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง กระดาษเคลื่อนที่
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่ อธิบายขั้นตอน
การพับกระดาษ
เคลื่อนที่ของ
ตนเองได้

รายการประเมิน
ปฏิบตั ิการพับ
กระดาษ
เคลื่อนที่และ
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ได้

การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

การส่งงาน
ตรงต่อเวลา
และ
เหมาะสม

รวม
ระดับ
การทางานมี คะแนน คุณภาพ
ความสะอาด (20)
เรียบร้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ...................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

260

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายขั้นตอนการ อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
พับกระดาษเคลื่อนที่ การพับกระดาษ
การพับกระดาษ
การพับกระดาษ
ของตนเองได้
เคลื่อนที่ของตนเอง เคลื่อนที่ของตนเอง เคลื่อนที่ของตนเอง
ได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน
ปฏิบัติการพับ
กระดาษเคลื่อนที่
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ปฏิบัติการพับ
กระดาษเคลื่อนที่
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
ถูกต้องครบถ้วน ดี
เยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก

ปรับปรุง (1)
อธิบายขั้นตอน
การพับกระดาษ
เคลื่อนที่ของตนเอง
ได้น้อยหรือไม่ได้
และไม่เกิดความ
เข้าใจ
ปฏิบัติการพับ
กระดาษเคลื่อนที่
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
น้อยหรือไม่ได้เลย

ปฏิบัติการพับ
กระดาษเคลื่อนที่
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ดี

ปฏิบัติการพับ
กระดาษเคลื่อนที่
และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
บางส่วน

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
ได้

สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งาน
มีความเหมาะสม
กับเวลาที่สง่
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจใน การตอบคาถาม การแสดงความ
การเรียน
ตรงประเด็น
คิดเห็น

การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม

รวม
ระดับ
ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ....................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจในการ
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
เรียน
คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถามตรง ร่วมตอบคาถาม
ประเด็น
ในเรือ่ งที่ครูถาม
และตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถามถูก
ทุกข้อ

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครัง้ และ
ตอบคาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
กระดาษเคลื่อนที่
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
กระดาษเคลื่อนที่
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์
กระดาษเคลื่อนที่

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

เห็นประโยชน์ของ
กระดาษเคลื่อนที่
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง กระดาษเคลื่อนที่
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กระดาษเคลื่อนที่ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

สิ่งทีต่ ้องเตรียม
1) กระดาษสี
2) กรรไกร
3) กาว
4) สีเมจิก
5) ไม้บรรทัด
6) ดินสอ
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๒๖๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง นิทานหรรษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพับกระดาษเป็นสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในนิทานทาให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างสวยงามตาม
ความคิดสร้างสรรค์
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- สามารถบอกวิธีการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
- สามารถประดิษฐ์การพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ในนิทานได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ปฏิบัตกิ ารพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ในนิทานได้อย่างกระตือรือร้น
๔. สาระการเรียนรู้
การพับกระดาษเป็นสัตว์ที่ปรากฏอยู่ในนิทาน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. อยู่อย่างพอเพียง
2. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

รายวิชา การงานอาชีพ
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

1

2

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่4๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง นิทานหรรษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน

ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้
ขั้นนา

๑. นักเรียนสามารถบอก
วิธีการพับกระดาษเป็น
รูปสัตว์ได้
๒. นักเรียนสามารถ
ประดิษฐ์การพับกระดาษ
เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ใน
นิทานได้อย่างสวยงาม
และสร้างสรรค์

๒๖๗

ขั้นสอน

1

ชั่วโมง

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
5 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นกั เรียนทราบ
(นาที) ๒. ครูทบทวนความรูเ้ ดิม เรื่อง
กระดาษเคลื่อนที่ โดยใช้คาถาม
ต่อไปนี้
ครู : เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทา
กิจกรรมอะไรกันไปคะ
ครู : นักเรียนนากระดาษเคลื่อนที่
ไปใช้อะไรได้บ้าง
๒0 ๑. ครูให้นักเรียนดูนิทาน เรื่อง
(นาที) สงครามสัตว์ป่า
https://www.youtube.com/wat
ch?v=1Bw81w35i58
๒. ครูซักถามนักเรียนโดยใช้คาถาม
ต่อไปนี้
ครู : นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจาก
นิทานเรื่องนี้บ้าง (จงอย่าไว้ใจผู้ที่ไม่รู้
ว่าเป็นมิตรหรือศัตรู)

สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบ
- สื่อสไลด์
๒. นักเรียนตอบคาถาม(กิจกรรม เรือ่ ง นิทาน
การพับกระดาษเคลื่อนที่)
หรรษา
๓. นักเรียนตอบคาถาม (นาไป
เล่นกับเพือ่ น ๆ เพื่อให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน)
๑. นักเรียนรับชมนิทาน เรื่อง
สงครามสัตว์ป่า
๒. นักเรียนตอบคาถาม (จงอย่า
ไว้ใจผู้ที่ไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรู)

- แบบ
ประเมิน
การตอบถาม

- สื่อ VDO
- แบบ
เรื่อง สงคราม ประเมิน
สัตว์ป่า
ผลงาน

๒๖๘
ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้

๓. ปฏิบัติการพับกระดาษ
เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ใน
นิทานได้อย่าง
กระตือรือร้น

3

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู; นักเรียนคิดว่านิทานเรือ่ งนี้มี
สัตว์กี่ชนิด และมีอะไรบ้าง?
(นร.ช่วยกันตอบ)
ครู: นร.ชอบสัตว์ตัวไหน(นร.ตอบ
ตามความชอบ)
ครู : นร.คิดว่าการที่ (หมาป่า)ทา
แบบนั้นดีไหม? (ไม่ดี)
ครู : ใช่ค่ะ ไม่ดี ไว้ใจไม่ได้
๒0 1. ครูให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้
1. นักเรียนตอบคาถาม (มี ๗ ชนิด
(นาที) วัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการพับกระดาษ ได้แก่ กระต่าย นกอินทรี กวาง
แกะ แพะ ลา และหมาป่า)
2. ครูให้นักเรียนพับกระดาษรูปสัตว์ 2. นักเรียนฟังครูแนะนา
ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในนิทาน เรื่อง
สงครามสัตว์ป่า ตามจินตนาการ
ของนักเรียน
3. ครูดูแลและคอยให้คาแนะนา
3. นักเรียนทาการพับกระดาษรูป
นักเรียนขณะตกแต่งชิ้นงาน
สัตว์ตามจินตนาการ
4. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอ
4. นักเรียนตกแต่งชิ้นงานตาม
ผลงานและซักถามเกี่ยวกับชิ้นงาน คาแนะนาของครู
ที่นักเรียนออกมานาเสนอ โดยใช้
5. นักเรียนที่ถูกสุม่ นาเสนอ
คาถามต่อไปนี้
ชิ้นงาน

สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

๒๖๙

ขั้นตอนการจัด เวลาที่
การเรียนรู้
ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
การเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน

ครู : สัตว์ที่นักเรียนพับคือสัตว์อะไร 6. นักเรียนตอบคาถาม (กระต่าย
และทาไมต้องพับสัตว์ชนิดนี้
เพราะทาง่าย และน่ารัก)
4

ขั้นสรุป

5 ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู :จากการทากิจกรรมนักเรียน
เจอปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธี
แก้ปัญหาอย่างไร (…………….)
ครู : นักเรียนสามารถนาผลงาน
การพับกระดาษรูปสัตว์ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างไร

๑. นักเรียนและครูสรุปความรู้
๒. นักเรียนตอบคาถาม (ตื่นเต้น
และสนุกสนาน)
๓. นักเรียนตอบคาถาม (นาไป
แสดงบทบาทสมมติ เล่านิทาน
กับเพือ่ น ๆ)

- แบบสังเกต

270
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง นิทานหรรษา
2. VDO เรือ่ ง สงครามสัตว์ป่า
ภาระ/ชิ้นงาน
- พับกระดาษรูปสัตว์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในนิทาน เรื่อง สงครามสัตว์ป่า
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. นักเรียนสามารถบอกชื่อสัตว์
จากนิทานได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
๑. นักเรียนสามารถประดิษฐ์การพับ
กระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆในนิทานได้
อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
ด้านเจตคติ
๑. ปฏิบัติการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์
ต่าง ๆ ในนิทานได้อย่างกระตือรือร้น

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบถาม

แบบประเมิน
การตอบถาม

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑

272
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้องชัดเจน
ของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง นิทานหรรษา
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม ระดับ
เลขที่ บอกชื่อสัตว์ ประดิษฐ์การพับ
การนาไป
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
จากนิทานได้ กระดาษเป็นรูป ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา ความสะอาด (20)
สัตว์ต่าง ๆ
ชีวิตประจาวัน
และ
เรียบร้อย
ในนิทานได้
เหมาะสม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
บอกชื่อสัตว์จาก
บอกชื่อสัตว์จากนิทานได้
นิทานได้
ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน
ดีเยี่ยม
ประดิษฐ์การพับ
กระดาษเป็นรูป
สัตว์ต่าง ๆ ใน
นิทานได้

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
บอกชื่อสัตว์จาก บอกชื่อสัตว์จาก
นิทานได้ถูกต้อง นิทานได้ถูกต้องแต่
ยังไม่ครอบคลุม
บางส่วน

ประดิษฐ์การพับกระดาษ ประดิษฐ์การพับ
เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ในนิทาน กระดาษเป็นรูป
ได้ดีเยี่ยม
สัตว์ต่าง ๆ ใน
นิทานได้ดี

ประดิษฐ์การพับ
กระดาษเป็นรูป
สัตว์ต่าง ๆ ใน
นิทานได้บางส่วน

ปรับปรุง (1)
บอกชื่อสัตว์จาก
นิทานได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ

ประดิษฐ์การพับ
กระดาษเป็นรูป
สัตว์ต่าง ๆ ใน
นิทานได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย
การนาไป
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนและใน ประยุกต์ใช้ในการ ใช้ในชีวิตประจาวัน ปรับใช้ได้
ชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
เรียนการสอนได้ ได้
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามีความ
รับผิดชอบในงาน ทางานที่ได้รบั
ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง มอบหมายไม่ครบ
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน ทุกส่วน และส่ง
บางครัง้ แต่งานมี ไม่ตรงต่อเวลาเป็น งานไม่ตรงเวลา
ความเหมาะสมกับ บางครัง้
เป็นประจา
เวลาทีส่ ่ง
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาดเรียบร้อย
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
สวยงามถูกต้องตามที่
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อยน้อย
กาหนดในระดับดีมาก
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน มาก มีรอยลบ
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
และความสกปรก
ของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจใน การตอบคาถาม
การแสดง
การเรียน
ตรงประเด็น
ความคิดเห็น

การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม

ความสาเร็จ
ของผลงาน

รวม
คะแนน
(20)

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
16-20
ดีมาก (4)
11-15
ดี (3)
6-10
พอใช้ (2)
1-5
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจในการ
เรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียนคุย ไม่สนใจในการเรียน
คุยหรือเล่นกัน
กันเล็กน้อยในขณะ กันและเล่นกัน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เรียน
ในขณะเรียนเป็น
ในขณะเรียน
บางครัง้

การตอบคาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
นิทานหรรษาอย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
นิทานหรรษาเป็น
ส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
นิทานหรรษาเป็น
บางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์
นิทานหรรษา

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง นิทานหรรษา
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็ นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง นิทานหรรษา นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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สิ่งทีต่ ้องเตรียม
๑) กระดาษสี
๒) กรรไกร
๓) กาว
๔) สีเมจิก
๕) ไม้บรรทัด
๖) ดินสอ
๗) วัสดุตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติ

๒๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๑)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การพับนกน้อยน่ารักด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมให้ใช้วัสดุอปุ กรณ์เครื่องมือในการประดิษฐ์ได้อย่าง
ปลอดภัย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
สามารถบอกขั้นตอนการทานกน้อยน่ารักได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถใช้วัสดุอปุ กรณ์ และเครือ่ งมือง่าย ๆ ในการประดิษฐ์นกน้อยน่ารักได้อย่างปลอดภัย
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของการพับกระดาษนกน้อยน่ารัก
๔. สาระการเรียนรู้
กระดาษแปลงร่าง (นกน้อยน่ารัก)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ นกน้อยน่ารัก (๑)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
5 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) ทราบ และทบทวนความรู้เดิม เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้
นิทานหรรษา
๒. ครูนาสื่อของจริง (นกน้อยน่ารัก) ๒. นักเรียนร่วมกันตอบ
มาให้นักเรียนดู แล้วใช้คาถามต่อไปนี้ คาถาม
ครู : นักเรียนในมือครูถืออะไรอยู่
(นร.ตอบ นกน้อย)
ครู : นักเรียนคิดว่าใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไรในการทา (นร.ตอบ
กรรไกร กาว กระดาษสี)
ครู : นักเรียนคิดว่านกน้อยตัวนี้
มีประโยชน์อย่างไร (นร.ตอบ………)
2 ๑. สามารถบอกขั้นตอนการทา
ขั้นสอน
๒0 ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์ เรื่อง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์
นกน้อยน่ารักได้
(นาที) นกน้อยน่ารัก (๑)
เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๑)
๒. สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือง่าย ๆ ในการประดิษฐ์
นกน้อยน่ารักได้อย่างปลอดภัย

๒. ครูสาธิตวิธีการทานกน้อยน่ารัก
ให้นักเรียนดู

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
เรื่อง นกน้อย
น่ารัก (๑)
- สื่อของจริง
นกน้อยน่ารัก

- แบบประเมิน
การตอบถาม

- สื่อสไลด์
เรื่อง นกน้อย
น่ารัก (๑)
๒. นักเรียนดูการสาธิต
- สื่อของจริง
การทานกน้อยน่ารักจากครู นกน้อยน่ารัก

- แบบประเมิน
ผลงาน
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ลาดับ
ที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
จุดประสงค์การเรียนรู้

ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๓. เห็นคุณค่าของการพับ
กระดาษนกน้อยน่ารัก
3

ขั้นปฏิบัติ

๒0 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๔ คน
(นาที) แล้วฝึกปฏิบัติการพับนกน้อยน่ารักที
ละขั้นตอน โดยมีครูตรวจสอบความ
ถูกต้องและให้คาแนะนาเพิ่มเติม

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ
ละ ๔ คน แล้วฝึก
ปฏิบัติการพับนกน้อย
น่ารัก

4

ขั้นสรุป

5 ๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
(นาที) ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่น
ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรม
นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้าง และมีวิธี
แก้ปัญหาอย่างไร (………….)

๑. นักเรียนและครูสรุป
ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับ
๒. นักเรียนตอบคาถาม
เกี่ยวกับความรูส้ ึกที่ได้
เรียนเรื่องนี้ (ตื่นเต้นและ
สนุกสนาน)

- แบบสังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๑)
2. สื่อของจริง ได้แก่ นกน้อยน่ารัก
ภาระ/ชิ้นงาน
- ปฏิบัติการพับนกน้อยน่ารัก
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถบอกขั้นตอนการทานกน้อย
น่ารักได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือง่ายๆในการประดิษฐ์นกน้อย
น่ารักได้อย่างปลอดภัย
ด้านเจตคติ
เห็นคุณค่าของการพับกระดาษ
นกน้อยน่ารัก

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

การตอบถาม

แบบประเมิน
การตอบถาม

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมิน
ผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การตอบคาถาม

ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม
รายการ
ประเมิน
ความถูกต้อง
ชัดเจนของเนื้อหา
กล้าแสดงความ
คิดเห็น

คะแนน
๕
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
ดี
บางส่วน
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ยกมือตอบดี ยกมือตอบ
ยกมือตอบบาง
ดีมาก
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๑)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

รายการประเมิน
บอกขั้นตอน
การทานก
น้อยน่ารักได้

ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือง่ายๆ ในการ
ประดิษฐ์นกน้อยน่ารัก
ได้

การนาไป
การส่งงาน
ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา
ชีวิตประจาวัน และเหมาะสม

รวม
ระดับ
การทางานมี คะแนน คุณภาพ
ความสะอาด (20)
เรียบร้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
บอกขั้นตอนการทา
นกน้อยน่ารักได้

ใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือง่ายๆในการ
ประดิษฐ์นกน้อย
น่ารักได้

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
บอกขั้นตอนการทา บอกขั้นตอนการทา บอกขั้นตอนการทา
นกน้อยน่ารักได้
นกน้อยน่ารักได้
นกน้อยน่ารักได้
ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน

ใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครือ่ งมือ
ง่าย ๆ ใน
การประดิษฐ์
นกน้อยน่ารักได้
ดีเยี่ยม
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครือ่ งมือ
ง่าย ๆ ใน
การประดิษฐ์
นกน้อยน่ารักได้ดี
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี
ดีมาก

ปรับปรุง (1)
บอกขั้นตอนการ
ทานกน้อยน่ารัก
ได้ น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ

ใช้วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือง่ายๆในการ
ประดิษฐ์นกน้อย
น่ารักได้บางส่วน

ใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครือ่ งมือ
ง่ายๆในการ
ประดิษฐ์นกน้อย
น่ารักได้น้อย
หรือไม่ได้เลย
สามารถนาไปปรับใช้ ไม่สามารถไป
ในชีวิตประจาวันได้ ปรับใช้ได้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่
ครบทุกส่วน
และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อย
มาก มีรอยลบ
และความ
สกปรกของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
เลขที่ ความตั้งใจใน

การเรียน

รายการประเมิน
การตอบ
การแสดง
การมีส่วน
คาถามตรง ความคิดเห็น
ร่วมใน
ประเด็น
กิจกรรม

ความสาเร็จ
ของผลงาน

รวม
คะแนน
(20)

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจในการ สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
เรียน
คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถามตรง ร่วมตอบคาถามใน
ประเด็น
เรือ่ งที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
นกน้อยน่ารัก (๑)
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
นกน้อยน่ารัก (๑)
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์
นกน้อยน่ารัก (๑)

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

เห็นประโยชน์ของ
นกน้อยน่ารัก (๑)
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๑)

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน ร้อยละ
ระดับ
คุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ
ระดับ
คุณภาพ

สรุป
ผ่าน

ไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๑) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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สิ่งทีต่ ้องเตรียม
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)

กระดาษ A4
กรรไกร
กาว
สีเมจิก
ไม้บรรทัด
ดินสอ
สี(สาหรับทาตัวนก)
วัสดุเหลือใช้หรือของที่มอี ยู่ตามธรรมชาตินามาตกแต่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๒)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ

๒๙๓
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุณธรรม และลัก ษณะนิ สัยในการท างาน มี จิต ส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทางานอย่างปลอดภัย
ป.๑/๓ ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การสร้างสรรค์ผลงานนกน้อยน่ารัก เป็นการฝึกให้นักเรียนออกแบบ รูจ้ ักใช้วัสดุอปุ กรณ์ที่มีให้เกิด
ประโยชน์
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
เรียนรู้วิธีการพับนกกระดาษได้อย่างถูกต้อง
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถออกแบบการพับนกน้อยได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของการพับกระดาษนกน้อยน่ารัก
๔. สาระการเรียนรู้
สร้างสรรค์ผลงานนกน้อยน่ารัก
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ นกน้อยน่ารัก (๒)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง จานวน 1 ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด เวลาที่
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
การเรียนรู้
ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
5 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบ
(นาที) ทราบ และทบทวนความรู้เดิม
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๑)
2 ๑. เรียนรู้วิธีการพับ
ขั้นสอน
๑0 ๑. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์ เรื่อง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์ เรือ่ ง นก
นกกระดาษได้อย่าง
นาที นกน้อยน่ารัก (๒)
น้อยน่ารัก (๒)
ถูกต้อง
๒. ครูนาสื่อของจริง (นกน้อยน่ารักที่ ๒. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
๒. สามารถออกแบบ
นามาติดกับกระดาษที่สร้างเป็น
การพับนกน้อยได้
เรื่องราว) มาให้นกั เรียนดู แล้วใช้
อย่างสวยงามและ
คาถามต่อไปนี้
สร้างสรรค์
ครู : นักเรียนในมือครูถืออะไร
๓. เห็นคุณค่าของ
อยู่ (นร .ตอบ นกน้อย ภาพวาด )
การพับกระดาษนก
ครู : นักเรียนคิดว่าใช้วัสดุ
น้อยน่ารัก
อุปกรณ์อะไรในการทา (นร .ตอบ
กรรไกร กาว กระดาษสี สีไม้ วัสดุ
ธรรมชาติ ฯลฯ)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- สื่อสไลด์
เรื่อง นกน้อย
น่ารัก (๒)
- สื่อสไลด์
นกน้อยน่ารัก
- สื่อของจริงนก
น้อยน่ารัก

- แบบประเมิน
การตอบถาม
- แบบประเมิน
ผลงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด เวลาที่
ที่
การเรียนรู้
ใช้
3

4

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

๓๐
นาที

5
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
1. ครูให้นักเรียนนาผลงาน (นกน้อย)
มาติดลงบนกระดาษ จากนั้นให้
นักเรียนวาดรูปเรื่องราวเกี่ยวกับนก
น้อย หรือนาวัสดุธรรมชาติที่นักเรียน
หาได้มาสร้างสรรค์ผลงาน
2. ครูสุ่มนักเรียนออกมานาเสนอ
ผลงานของตนเอง และร่วมกัน
อภิปราย
๑. ครแู ละนักเรียนร่วมกนั สรุป
ความรู้ที่ได้จากการเรยี นและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัตงิ าน เช่น ถามนักเรียนว่า
ครู : นักเรียนทากิจกรรมข้างต้น
แล้วรู้สกึ อย่างไรบ้าง
ครู : จากการทากิจกรรม
นักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้าง และ
มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร (………….)

กิจกรรมนักเรียน
1. นักเรียนนาผลงานนกน้อย
น่ารักมาติดลงกระดาษและวาด
รูปเล่าเรื่องราว
2. นักเรียนออกมานาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
๑. นักเรียนและครูสรุปความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รบั
๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความรู้สึกที่ได้เรียนเรื่องนี้
(ตื่นเต้นและสนุกสนาน)

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

- ผลงานนักเรียน

- ผลงานนักเรียน
- แบบสังเกต
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อสไลด์ เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๒)
2. สื่อของจริง (ผลงานนกน้อยน่ารัก)
ภาระ/ชิ้นงาน
- นาผลงาน (นกน้อย) มาติดลงบนกระดาษ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
เรียนรู้วิธีการพับนกกระดาษได้อย่าง
การตอบถาม
ถูกต้อง
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถออกแบบการพับนกน้อยได้
การประเมินผลงาน
อย่างสวยงามและสร้างสรรค์
ด้านเจตคติ
เห็นคุณค่าของการพับกระดาษนกน้อย
การสังเกต
น่ารัก

เครื่องมือที่ใช้

เกณฑ์

แบบประเมิน
การตอบถาม

ผ่านระดับ ๑ ขึ้นไป

แบบประเมิน
ผลงาน

ผ่านระดับ ๒ ขึ้นไป

แบบการสังเกต

ผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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การตอบคาถาม
ลาดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

ความถูกต้อง ชัดเจนของเนือ้ หา
กล้าแสดงความคิดเห็น
รวม

ช่วงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช้ (๑)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินการตอบคาถาม

รายการ
ประเมิน
ความถูกต้องชัดเจน
ของเนื้อหา

๕
เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจน
ดีมาก
กล้าแสดงความคิดเห็น นักเรียนกล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกต้องชัดเจนดี ถูกต้องชัดเจน ถูกต้องชัดเจน
บางส่วน
นักเรียนกล้า
นักเรียนกล้า นักเรียนกล้า
แสดงความ
แสดงความ แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี
ยกมือตอบ
ยกมือตอบบาง
คาถาม

๑
เนื้อหา
ไม่ถูกต้อง
นักเรียนไม่กล้า
แสดงความ
คิดเห็นและ
ไม่ยกมือตอบ
ต้องมีครูคอย
กระตุ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๒)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ เรียนรู้วิธี
ออกแบบ
การนาไป
การพับ
การพับ
ประยุกต์ใช้ใน
นกกระดาษได้ นกน้อยได้ ชีวิตประจาวัน

การส่งงาน การทางาน
ตรงต่อ
มีความ
เวลาและ
สะอาด
เหมาะสม เรียบร้อย

รวม
คะแนน
(20)

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
เรียนรู้วิธีการพับนก
กระดาษได้

ออกแบบการพับนก
น้อยได้

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
เรียนรู้วิธีการพับนก เรียนรู้วิธีการพับนก เรียนรู้วิธีการพับนก
กระดาษได้ถูกต้อง กระดาษได้ถูกต้อง กระดาษได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน ดี
แต่ยังไม่ครอบคลุม
เยี่ยม
บางส่วน

ปรับปรุง (1)
เรียนรู้วิธีการพับนก
กระดาษได้น้อย
หรือไม่ได้และไม่
เกิดความเข้าใจ

ออกแบบการพับนก ออกแบบการพับนก ออกแบบการพับนก ออกแบบการพับนก
น้อยได้ดีเยี่ยม
น้อยได้ดี
น้อยได้บางส่วน
น้อยได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไป
ในชีวิตประจาวัน
ประยุกต์ใช้ในการ ประยุกต์ใช้ในการ ใช้ในชีวิตประจาวัน ปรับใช้ได้
เรียนการสอนและ เรียนการสอนได้
ได้
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อเวลา ส่งงานตรงเวลามี รับผิดชอบในงาน ทางานที่ได้รบั
ทางานที่ได้รบั
และเหมาะสม
ความรับผิดชอบใน ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง มอบหมายไม่ครบ
งานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน ทุกส่วน และส่งงาน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งานมี ไม่ตรงต่อเวลาเป็น ไม่ตรงเวลาเป็น
ถูกต้อง
ความเหมาะสมกับ บางครัง้
ประจา
เวลาทีส่ ่ง
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อยน้อยมาก
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน มีรอยลบและความ
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
สกปรกของงาน
ดีมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ คะแนน
เลขที่

ความตั้งใจ
ในการเรียน

รายการประเมิน
การตอบ
การแสดง การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ
คาถามตรง ความคิดเห็น ในกิจกรรม ของผลงาน
ประเด็น

รวม
คะแนน
(20)

ระดับ
คุณภาพ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจในการ
เรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียนคุย ไม่สนใจในการเรียน
คุยหรือเล่นกัน
กันเล็กน้อยในขณะ กันและเล่นกัน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เรียน
ในขณะเรียนเป็น
ในขณะเรียน
บางครัง้

การตอบคาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
นกน้อยน่ารัก (๒)
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
นกน้อยน่ารัก (๒)
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
นกน้อยน่ารัก (๒)
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์นก
น้อยน่ารัก (๒)

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนด เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๑101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๒)
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
ร้อยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๒) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง
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สิ่งทีต่ ้องเตรียม
๑) กระดาษ A4
๒) กรรไกร
๓) กาว
๔) สีเมจิก
๕) ไม้บรรทัด
๖) ดินสอ
๗) สี
๘) วัสดุเหลือใช้หรือของที่มอี ยู่ตามธรรมชาตินามาตกแต่ง

๓๐๖

คู่มือคูรและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : __________________สกุล : _________________วัน____ เดือน____________ พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม
1. กระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษ
2. หุ่นมือหรรษา
3. ถุงกระดาษน้อยน่ารัก
4. กระดาษเคลือ่ นที่
5. นิทานหรรษา
6. นกน้อยน่ารัก

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................

จานวน..............................
จานวน..............................

สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระดาษแปลงร่าง

๓๐๗

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ____________________สกุล : _________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................

สิ่งที่ฉันจะทาให้ดีขนึ้ คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...........................................................

๓๐๘

คู่มือคูรและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

บรรณานุกรม / แหล่งอ้างอิง
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ฉบับคู่มือครู. (2555). การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค.
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท จากัด. นางอรัญญา ฤกษ์งาม,นางวราภรณ์ กันทาแก้ว,นายไพโรจน์ กระโจมทอง,
นายมนตรี สมไร่ ขิ ง ,หนัง สื อ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑. พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๒.
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).ธิติยา จันทรพลาบูรณ์, สุวัฏ สอนจันทร์, ภิญโญ ใจดารงค์, หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้ นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชี พ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.พิมพ์ครั้งที่ 1.

ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม

๓๐๙

ภาคผนวก ก
แบบประเมินรวม

๓๑๐

คู่มือคูรและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
การประเมินผลภาระงาน

ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู้

1 (ปรับปรุง)
ผลงานต้องปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทางานขาดความ
ชัดเจน
ทักษะการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการทางานดี
มีขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
มีการอภิปราย ปฏิบัติงาน
การอภิปรายการ
ควรปรับปรุงการอภิปราย
เป็นกลุ่ม
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน
การปฏิบัตงิ านเป็นกลุม่
ต้องปรับปรุง
คุณนิสัยในการ
บอกถึงความเป็นเหตุ
ความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นเหตุเป็นผล
ทางาน
เป็นผล มุ่งมั่นในการทางาน มุ่งมั่นในการทางาน
มุ่งมั่นในการทางานต้อง
พอใช้ มีคุณธรรมใช้
มีคุณธรรมใช้ทรัพยากร ปรับปรุงความมีคุณธรรม
ทรัพยากรคุ้มค่า
คุ้มค่า ไม่ ชัดเจน
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าต้อง
ปรับปรุง
สมรรถนะ
ให้เหตุผลในการทางาน
ให้เหตุผลในการทางาน ปรับปรุงเหตุผลการทางาน
ความสามารถในการ ถูกต้อง เลือกตัดสินใจปฏิบัติ ไม่ชัดเจน เลือกตัดสินใจ เลือกตัดสินใจปฏิบัติไม่ได้
แก้ปัญหา
ได้
ได้แต่ต้องแนะนา
สมรรถนะ
ทักษะการใช้ชีวิต

3 ( ดี )
ผลงานดีมากอธิบายเหตุ
ผลได้มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ดี

ระดับคุณภาพ
2 (พอใช้)
ผลงานพอใช้ อธิบาย
เหตุผลการทางาน
ไม่ชัดเจน

ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
คุณธรรมในการทางาน
และมีคุณธรรมใน
ร่วมกัน
การทางานไม่ชัดเจน

การประเมินคุณภาพมีดังนี้
11-15
คะแนน หมายถึง ดี
6–10
คะแนน หมายถึง พอใช้
1-5
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

ทางานร่วมกับผู้อื่นต้อง
ปรับปรุง และปรับปรุง
คุณธรรมในการทางาน

ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม

๓๑๑

เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหาถูกต้อง

3 ( ดี )
ปฏิบัติงานตรงตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดให้
8 ใน 10 ส่วน ชัดเจน
นักเรียนอธิบาย
รายละเอียดของการ
ทางานได้
2. ความตั้งใจใน
มีความตั้งใจใน
การทางาน
การปฏิบัตงิ านดี สนใจ
ให้ความร่วมมือใน
การทางาน สมาชิกให้
ความร่วมมือ 80%
3. มีวินัย รับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ มาตรงเวลา
บางครั้ง ควบคุมตัวเองใน
การทางานได้พอสมควร
4. คุณธรรมใน
การทางาน

มีความซื่อสัตย์ใน
การทางานบางครั้งเห็น
แก่ตนเองช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานบ้าง

การประเมินคุณภาพมีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี
2 คะแนน หมายถึง พอใช้
1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
2 (พอใช้)
ปฏิบัติงานตามจุดประสงค์
ที่กาหนด ให้ 7 ใน 10
ส่วนนักเรียนอธิบาย
รายละเอียดของ
การทางานได้

1 (ปรับปรุง)
ปฏิบัติงานตามจุดประสงค์
ที่กาหนดให้ 6 ใน 10
ส่วน นักเรียนอธิบาย
รายละเอียดของ
การทางานได้

การปฏิบัตงิ านตามหน้าที่
รับผิดชอบพอสมควร
สมาชิกบางคน ให้ความ
ร่วมมือในการทางาน

ไม่สนใจทางานสมาชิกเห็น
แก่ตัวไม่ให้ความร่วมมือ
ทาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่างานกลุ่ม

มาเข้าเรียนสาย
ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
ไม่มีสมาธิ ทางานได้ไม่
ครบขั้นตอน ทางานสลับ
ขั้นตอน
มีความซื่อสัตย์ใน
การทางาน พอสมควร
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม

ไม่เข้าเรียนตามเวลาเรียน
ขาดเรียน ขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ไม่มีสมาธิ ทางานได้
ไม่ครบขั้นตอน
ขาดความซื่อสัตย์ใน
การทางานเอาเปรียบ
เพื่อน ๆ เห็นแก่ตัว

๓๑๒

เลขที่

คู่มือคูรและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
รายการ
ร่วมมือในการ กล้าออกมา
เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลการ
ทากิจกรรม
แสดง
ด้วยความ
ประเมิน
ชื่อ-สกุล
ความสามารถ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน
1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ................................................ ผูส้ อน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม

๓๑๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รับผิดชอบ
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
(๓ คะแนน)

รายการ
รับฟังความ นาเสนอ
มีความคิด ทางานเสร็จ
คิดเห็นของ ผลงานได้
ริเริ่ม
ตามเวลา
ผู้อื่น
น่าสนใจ
สร้างสรรค์
ทีก่ าหนด
(๓ คะแนน) (๓ คะแนน) (3 คะแนน) (๓ คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
11-15 คะแนน หมายถึง ดี
6-10 คะแนน หมายถึง พอใช้
1-5 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ ................................................ ผูส้ อน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

๓๑๔

คู่มือคูรและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบตรวจผลงาน/ประเมินผลงาน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนลงในช่องของแต่ละใบงาน โดยตรวจสอบจากรายการข้างล่างนี้
ความสะอาด 1 คะแนน
เลขที่

ความสวยงาม 1 คะแนน ถูกต้องตามเนือ้ หา 3 คะแนน

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
11-15 คะแนน หมายถึง ดี
6-10 คะแนน หมายถึง พอใช้
1-5 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

๑
(๕)

ใบงานที่
๒
๓
๔
(๕) (๕ ) (๕)

๕
(๕)

รวม ระดับ
(๒๕) คุณภาพ

ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม

๓๑๕

แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางาน
คาชี้แจง ให้ผปู้ ระเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่องรายการที่นักเรียนได้แสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ

ชื่อ-สกุล

สรุปผลการ
ประเมิน

วางแผนการ
ทางาน
แบ่งงานตาม
ความสามารถ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
ประเมินผลการ
ทางาน

เลขที่

วิเคราะห์งานและ
กาหนด
วัตถุประสงค์

รายการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมทุกรายการจึงจะผ่านเกณฑ์
ลงชื่อ ................................................ ผูส้ อน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

๓๑๖

คู่มือคูรและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๑)

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านมุ่งมั่นในการทางาน

คาชี้แจง ให้ผปู้ ระเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่องรายการที่นักเรียนได้แสดง

ทางานสาเร็จตามเป้าหมาย

ใบงานที่ ๐๒
ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางาน

ชื่อ-สกุล

ทางานสาเร็จตามเป้าหมาย

เลขที่

ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางาน

ใบงานที่ ๐๑

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมทุกรายการจึงจะผ่านเกณฑ์
ลงชื่อ ................................................ ผูส้ อน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม

๓๑๗

10. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ............. พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................. ผู้ตรวจ
(...................................................)
วันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. .............

๓๑๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.1)

ภาคผนวก ข
แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๓๑๙

๓๒๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.1)

ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๓๒๑

๓๒๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.1)

แหล่งอ้างอิง : https://kaganonline.com/catalog/smartcards.php

ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๓๒๓

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผั ง ความคิ ด เป็ น การฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นรวบรวมข้ อ มู ล หรื อ ความรู้ จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า การอ่ า น
การฟังคําบรรยาย แล้วนําข้อมูลมาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง ความคิด กระบวนการคิด และ
ความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป็นการแสดงโครงสร้างของความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด ตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้มองเห็น ภาพรวมของ
ความคิ ดและ เค้ า โ ครงของความคิ ด ในเรื่ องที่ กํ า ลั ง คิ ด ทํ า ใ ห้ ม อง เห็ น ความสั มพั น ธ์ ของความคิ ด
ทําได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรองความคิดย้อน และความคิดที่แยกย่อยที่
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กําหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์

สัตว์
บก

โป
รติสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไม่มีดอก

๓๒๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.1)

ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)
ผัง แสดงความสัม พั น ธ์แ บบโครงสร้า งต้ นไม้ จะใช้ใ นการแสดงความสั ม พัน ธ์ข องเรื่ องที่ มี ค วามสํ าคั ญ
ลดหลั่นกันเป็นลําดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้านหรือ
อาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลางแล้วลากเส้น
ให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ

การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข

การกระทา

ราก

การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา

ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๓๒๕

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็ น การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง ของหรื อ แนวคิ ด ตั้ ง แต่ ๒ สิ่ ง ขึ้ น ไปว่ า ส่ ว นใดลั ก ษณะใด
ที่ มี ค วามเหมื อ นหรื อ ความต่ า งกั น เป็ น การคิ ด แบบหาตั ว ร่ ว มในสิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก จํ า แนก
ความเหมื อนและความต่ างของสิ่ ง ของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่ น ๆ ได้ดี โดยการเขี ยนเป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างนี้

เซลล์พืช

เซลล์สัตว์

ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
รูปร่างเหลี่ยม
คงรูปได้นาน

รูปร่างกลม
อ่อนนุ่ม

เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็ น การคิ ด แบบเป็ น วงจรหรื อ วงกลม โดยในวงกลมจะไม่ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น หรื อ จุ ด จบเพื่ อ เสนอขั้ น ตอน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เรียงลําดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข์
ผัสสะ

อายตนะ

๓๒๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.1)

ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็ นการคิด หาสาเหตุ ของปั ญ หา เช่น แดงหนีเ รีย น เพราะสาเหตุใ ด เป็น ต้น การเขี ย นแผนผัง ทํ า ได้
โดยกําหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

ผังแบบลาดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียงตามลําดับ
ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

ภาคผนวก ค แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)

ภาคผนวก ค
แบบบันทึกการเรียนรู้
(Learning Logs)
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.1)

การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนได้
เรียนรู้จากเนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ของตน การประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนการเรียนของผู้เ รียนและการค้นพบปัญหาการเรียนรู้ รวมทั้ง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม
แนวทางการใช้การประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ก่อนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจความหมายของ
การประเมินตนเอง/บันทึกการเรียนรู้ ลักษณะของการเขียนประโยชน์ ความยาวของการบันทึกการเรียนรู้
ที่เขียนในแต่ละครั้งเกณฑ์การเขียน การกาหนดเวลาส่งบันทึกการเรียนรู้ การยกตัวอย่างของการประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองได้
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด
การประเมินตนเอง/การเขียนบันทึก การเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ควรให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้
ที่สัม พันธ์กั บ เนื้อ หาที่ เรียน เพราะสามารถเขียนได้ง่ายกว่า จะท าให้ผู้เ รียนมี ก าลังใจในการเขียนบันทึ ก
การเรียนรู้
การให้ผลสะท้อนกลับของครูต่อนักเรียนควรท าด้วยความเต็มใจ ครูอ่านบันทึ กการเรียนรู้แล้วพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนในทันที สิ่ งที่ครูตอบกลับควรเป็นการแนะนาแนวทาง
การให้ความคิดเห็นการให้กาลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปัญหาที่ผเู้ รียนถาม รวมไปถึงการตั้งคาถามเพื่อให้
นัก เรียนได้ มี ก ารคิ ด เพื่ อ ตอบกลั บ มายัง ผู้ส อน หากครู มี เ วลาควรอ่านบัน ทึ ก การเรีย นรู้แ ละตอบกลั บ
ในชั้นเรียน และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์
การประเมินการเรียนรู้ของนัก เรียนแต่ล ะคน โดยการประเมินตนเอง (Self Reflection)/
การทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs) เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้ อนคิดสิ่งที่ เรียนรู้ทั้ งที่ท าได้ดีและ
ยังต้องพัฒนา โดยให้นักเรียนทาแบบประเมินตนเองหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และทาแบบ
บันทึกการเรียนรู้ ในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครู เติมประเด็นสาคัญที่สอดคล้องกับสาระ
การเรี ย นรู้ ห รื อ หั ว เรื่ อ งของแต่ ล ะวิ ช า ให้ เ ด็ ก ประเมิ น ตนเอง ทั้ ง นี้ เ พื่ อให้ ค รู น าข้ อ มู ล จากแบบบั น ทึ ก
เพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป

ภาคผนวก ค แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
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แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม

ดีมาก

ระดับความสามารถ

*หมายเหตุ : ครูเติมประเด็นทีต่ ้องการให้นักเรียนประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.1)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน ของแต่ละกิจกรรมที่นกั เรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
3. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครัง้ ต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 _______________________

 _______________________

 _______________________

 ______________________

ภาคผนวก ค แบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)
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แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่_______________เรื่อง_____________________________________________
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมิน
เหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

๑
๒
๓
๔
๕

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ……

(สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)

……………………………………………..............................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.1)
คาถามการบันทึกผลหลังสอนสาหรับครูปลายทาง

**********************************************************************************
1. การเข้าสู่บทเรียนช่วยให้นักเรียนของฉันกระตือรือร้น กับบทเรียนที่จะเรียนต่อไปหรือไม่ เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม่ อย่างไร
2. วันนี้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด ในบทเรียน
ต่อไปฉันควรจะทาอย่างไร เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น
3. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม่ ฉันพอใจกับการจัดกลุม่ ของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับให้การจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกว่าเดิม
4. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเป็นไปตามความแตกต่างของนักเรียนในชั้นหรือไม่ อย่างไร
5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่น่าสนใจหรือแตกต่างในระหว่างการเรียนจากที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
6. ในวันนี้ ฉัน มี ป ฏิสัม พั น ธ์กั บ นัก เรี ยนของฉัน ในรูป แบบใดบ้ าง (เช่น ให้ก าลัง ใจ กล่าวชมเ ชย
ให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ)
7. วันนี้ฉันมีปัญหาในการกากับชั้นเรียนหรือไม่ หากมี ฉันใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
8. ในชั่วโมงนี้มีส่วนดี ๆ อะไรบ้างที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรู้สึกว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
9. สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในวันนี้
10. ตามความรู้ สึก ของฉัน นัก เรี ย นชอบอะไรมากที่ สุด ในการเรีย นวั น นี้ และสิ่ง ใดที่ นัก เรี ย น
ยังตอบสนองไม่ดีพอ

คณะผู้จัดทาคู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
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คณะผู้จัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา
คณะจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษาสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
ข้าราชกา รบานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกญ
ั ญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา
นายเทวรัฐ โตไทยะ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
นายจุฬา ชิณวงศ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
นายสมัย ธนะศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต ๒
นายโกวิท เพลินจิตต์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตู้จินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
ข้าราชการบานาญ สพป.พังงา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.1)

๑. นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
๒. นายปรีชา เดือนนิล
๓. นางสาวจงรักษ์ษ รัตนวิฑูรณ์
๔. นางอุไร เปียงใจ
๕. นางประภัสสร โกศัลวัฒน์
๖. นางยุวดี ชุมปัญญา
๗. นางนิติพร ศรีโนนทาง
๘. นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส
๙. นายปริญญา อุปลา
๑๐. นางสายพลอยนภัส ทัศนพงษ์
๑๑. นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
๑๒. นางรัตนาภรณ์ คาฝุย
๑๓. นางสาวปาริชาต บุษบงศ์
๑๔. นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรม
๑๕. นางวานิตย์ ธานี
๑๖. นางสาวนันทพัชร์ ศุภธีรารักษ์
๑๗. นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัย
๑๘. นายศิริ ไชยช่อฟ้า
๑๙. นางจินตนา ไชยช่อฟ้า
๒๐. นางสาวพรพิมล ยอดแก้ว
๒๑. นายจาลอง ไชยยา
๒๒. นางเพียงจิต สุวรรณพงศ์
๒๓. นางวิภาพร แก่นอ้วน
๒๔. นางวิภาดา ขุนนิตย์
๒๕. นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม
๒๖. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
๒๗. นางสาวปัญจนี อุ้ยเฉ้ง
๒๘. นางสาววนิดา หินน้อย
๒๙. นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง
๓๐. นางลัดดา สุขศรี
๓๑. นายสมชาย นาวีว่อง
๓๒. นายอิสรานันท์ ชนะภัย
๓๓. นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ

ข้าราชการบานาญ
ประธาน
ข้าราชการบานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ข้าราชการบานาญ
สพป.น่าน เขต ๒
ข้าราชการบานาญ
สพป.น่าน เขต ๒
ข้าราชการบานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดา
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดังบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
สพป.น่าน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้านปางปุก
สพป.น่าน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้านปางกอม
สพป.น่าน เขต ๒
ศึกษานิเทศก์
สพป.น่าน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้านหัวคา
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางกัน
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถ้าทองหลาง
สพป.พังงา
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจัน
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบ้านทุง่ เจดีย์
สพป.พังงา

คณะผู้จัดทาคู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
๓๔. นางสาวเสาวณี โบบทอง
๓๕. นายเบญจพล ติ๊บขัน
๓๖. นางสายรุง้ ติ๊บขัน
๓๗. นายสมศักดิ์ สุทธการ
๓๘. นางเทียมจิต หาญยุทธ
๓๙. นายนันตชัย แอบู
๔๐. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
๔๑. นายอนันต์ หาญจิตร
๔๒. นายเจษฎา อนันตศรี
๔๓. นายไกรศร ไชยเทพ
๔๔. นางสาวสุทิศา พู่พฒ
ั นศิลป์
๔๕. นายนพรัตน์ ทองอยู่
๔๖. นางอรุณี นพฤทธิ์
๔๗. นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรือง
๔๘. นายสุนทร หนูอินทร์
๔๙. นางนาตญา สัตถาผล
๕๐. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน
๕๑. นางสาวดารุณี มุงคุณ
๕๒. นายพิพัฒน์ สอนสมนึก
๕๓. นางจินดา ก่อบุญ
๕๔. นางสาววราภรณ์ เขตโสภา
๕๕. นางทิพย์สุดา ธิศรี
๕๖. นางปิยาภรณ์ พละศักดิ์
๕๗. นายวิสูตร สวนไผ่
๕๘. นางสุจินต์ สวนไผ่
๕๙. นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
๖๐. นายอดุลศักดิ์ ศรีวิชัย
๖๑. นายบรรพต แสนสุวรรณ
๖๒. นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง

ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าหิน
ครูโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าจืด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเขา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปกปุย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสามช่อง
ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบ้านบะนกทา
ครูโรงเรียนบ้านกุดเรือคา
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๒
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สพป.พังงา
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.1)

คณะกรรมการปรับปรุงคู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2563)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบลู ชล

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผู้อานวยการกลุม่ พัฒนาการเรียนรู้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวกุศลิน มุสกิ ุล
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์สนธิดา เกยูรวงศ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สมทบ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา แจ่มฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา ตัณฑุลงษ์
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะผู้จัดทาคู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
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คณะทางานปรับปรุงคู่มื อครู แผนการจัดการเรีย นรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพุทธิยา พันแสง
2. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์
3. นางสาวอรอนงค์ สุดสาคร
4. นางสาวศิริมา เนตรสุวรรณ
5. นางสาวณัฐทิยา เนียมสะอาด
6. นางสุนทรี สาธุภาพ
7. นายวิทยา ปัญญายืน

ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางานตรวจและแก้ไ ขคู่มื อครู แผนการจัดการเรีย นรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพุทธิยา พันแสง
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3. นางสาวอรอนงค์ สุดสาคร
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. นางสาวศิริมา เนตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. นางสาวณัฐทิยา เนียมสะอาด ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางสุนทรี สาธุภาพ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นายวิทยา ปัญญายืน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะทางานตรวจ/บรรณาธิการกิจ คู่มื อครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพุทธิยา พันแสง
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3. นางสาวศิริมา เนตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

